
MBA Gestão de Negócios, Comércio e Serviços

Processo Seletivo

Público-Alvo

Sincomerciários e Fundace, oferecem oportunidade a categoria comerciária e parceiros para especialização com qualidade, 
visando a formação de agentes de mudança e profissionais capacitados para liderar equipes e gerenciar profissionalmente 
os mais variados negócios.

 ▪ Capacitar os comerciários e comerciantes de pequenos 
estabelecimentos comerciais a um novo mundo, moderno, 
globalizado e instável, para atuação em suas organizações;

 ▪ Permitir a transferência de tecnologia pela aquisição de “know-
how” e técnicas atualizadas e na fronteira do conhecimento da 
Administração;

 ▪ Criar um ambiente de reflexão sobre carreira profissional e 
caminhos empresariais, permitindo ao participante planejar a 
construção de seu futuro;

 ▪ Proporcionar um fórum de troca de experiências entre os 
participantes; 

 ▪ Formar agentes de mudança pelo contínuo processo de 
pesquisa e desenvolvimento dos conhecimentos no campo da 
Administração.

 ▪ A inscrição pode ser feita pela internet (www.comerciariorp.org);
 ▪ A seleção é feita através de análise curricular, entrevista 
socioeducativa, prova e entrevista com o coordenador do curso;
 ▪ A aprovação consiste no resultado conjunto de todas as etapas 
do processo.

Coordenação : Prof. Dr. André Lucirton Costa 

Executivos, empresários e profissionais liberais graduados 
de empresas públicas ou privadas, que queiram aprimorar 
conhecimentos que ampliem a capacidade analítica, provendo-os 
com tecnologias atuais.

Objetivos

Local
As aulas são ministradas nas dependências do Centro de Aprendizagem – (Escola CAP)
Rua Alagoas, 349, Campos Elíseos - Ribeirão Preto

Investimento
Informações sobre investimento disponíveis no telefone:  
(16) 3519-3410 ou e-mail: sincomerciarios@fundace.com.br
Contato: Aline ou Eliane

Certificado de Conclusão de Curso
Para o recebimento do Certificado de Conclusão é necessário média maior ou igual a 7,0 na avaliação de cada módulo. Frequência global igual ou 
superior a 75% em cada módulo. Monografia individual, à qual deverá ser aplicada nota igual ou superior a 7,0, avaliada por banca.

Trabalho de Conclusão de Curso
Com orientação, a ser desenvolvido durante o curso.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Carga Horária

Aulas das 07h50 às 14h00

Aulas das 19h00 às 23h00

Horário

4

360

40

400

Semestre

Horas de Aulas

Horas de Trabalho de Conclusão

Total de horas

Sábado
(Semanalmente)

Sexta-Feira
(Bimestralmente)

*As aulas serão prioritariamente compartilhadas entre experiências profissionais de 
empreendedores e executivos associado a participação de um professor.

Formada por Professores da FEA-RP/USP 

www.comerciariorp.org    |    Ribeirão Preto    |    (16) 3519-3410

Aulas
Semanais*

*A periodicidade das aulas poderá sofrer alteração decorrente da disponibilidade dos docentes.

MÓDULO III
Disciplina Temas / Competências

Finanças e custos

Contabilidade
Análise Financeira
Fluxo de Caixa
Custos
Gestão Tributária
Matemática Financeira
Análise de Investimento
Economia Regional
Estudo de Caso em Finanças
Projeto de Intervenção

MÓDULO IV
Disciplina Temas / Competências

Projeto de Intervenção e 
Consultoria

Projeto de Inovação e Intervenção
Projeto de Inovação e Intervenção
Projeto de Inovação e Intervenção

MÓDULO II
Disciplina Temas / Competências

Marketing e Vendas

Marketing
Vendas
Negociação
Plano de Marketing
Projeto de Intervenção

Pessoas e Gestão

Gestão de Pessoas
Práticas Trabalhistas
Estrutura de Cargos e Salários
Direito empresarial
Projeto de Intervenção

MÓDULO I
Disciplina Temas / Competências

Administração e 
Empreendedorismo

Fundamentos da Administração
Visão Estratégica
Empreendedorismo
Plano de negócios
Projeto de Intervenção

Produção e Qualidade

Gestão Processos
Qualidade, Fundamentos e 
Ferramentas
Logística e Gestão de Materiais
Produção Enxuta
Projeto de Intervenção


