
MBA em
desenvolvimento de pessoas
Sobre o curso

O curso de Pós-Graduação em MBA em 
desenvolvimento de pessoas tem como objetivo 
capacitar os profissionais na busca da eficácia
organizacional  através de ferramentas de gestão 
estratégica de pessoas. Trabalhando os diferenciais  
competitivos, como a criatividade e a capacidade de
atuar de forma colaborativa. O curso  estabelece um 
diálogo entre o conhecimento científico, os 
interesses das organizações e a necessidade de
uma gestão humanística.

Este curso inclui:

• Quantidade de módulos: 8
• Quantidade de horas: 360h
• Duração do curso: 9 meses
• Acesso ao Liga Online

MÓDULO3

O objetivo desse projeto é elevar o engajamento dos colaboradores para gerar um 
produto ou serviço de excelência no mercado. O desafio proposto pela psicóloga é 
dividido em três etapas e aborda como o reconhecimento e recompensa de pessoas 
nas organizações impactam nos resultados da empresa.

MÓDULO4

Nesse projeto, você vai analisar a importância de construir um modelo de 
competências, aprendendo sobre como o RH atrai e seleciona talentos utilizando 
novas tecnologias e a importância do feedback para o candidato não selecionado.

Pós-Graduação Digital

MÓDULO2

Planejar a gestão da sua própria carreira

Grade Curricular

MÓDULO1

Planejar a sua aprendizagem ao longo da vida



Gestãode pessoas

MÓDULO8

Nesse projeto, você será preparado e qualificado para utilizar os gatilhos mentais de 
maneira responsável e eficaz dentro do segmento educacional e dos atendimentos 
com os clientes.

MÓDULO5

Nesse projeto você aprenderá como alcançar a sua evolução em frente ao cliente, a 
necessidade da empatia na fala e como evitar os ruídos de comunicação que podem 
prejudicar o atendimento

MÓDULO6

Nesse projeto você aprenderá como priorizar a atuação da empresa sem custos 
adicionais, apenas sob a análise de oportunidade de mercado.

MÓDULO7

Nesse projeto você aprenderá como realizar negociações, entender o que são 
objeções e como argumentar e persuadir o cliente.


