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Há 30 anos a melhor educação executiva global no Brasil 

 

Conheça o IBE – Institute of Business Education

Com uma história pautada no desenvolvimento de pessoas e comunidades por meio da  inovação, 
conhecimento e empreendedorismo, nós já formamos mais de 45 mil alunos em cursos de 
Pós-Graduação, MBA, curta e média duração e programas para altos execu�vos por meio de uma 
parceria com a FGV. Além disso, 3 mil execu�vos internacionalizaram suas carreiras nas  maiores 
universidades do mundo através de pontes muito sólidas construídas em diversos locais do mundo 
ao longo desses 30 anos de atuação.

Para além da formação execu�va, nosso propósito atual está vinculado ao sucesso e carreira de 
nosso aluno ao longo da vida, oferecendo os conteúdos mais atualizados, tendências, compa�veis 
com as pesquisas mais avançadas do mundo nos respec�vos temas e também apoiando seus  
negócios, sejam eles digitais ou tradicionais.  

Para que isso aconteça, oferecemos em nosso por�ólio programas de formação execu�va 
pautados no contexto da Nova Economia e nos modelos de negócio tradicionais, sempre trazendo 
a lógica da (1) Transformação Digital, (2) Indústria 4.0 e (3) ESG – Environmental, social and 
governance. Parcerias com ins�tuições americanas de ponta nos garantem revisões e  
comparações metodológicas periódicas, possibilidade de validação dos estudos no exterior e o  
padrão mais avançado do mundo no que diz respeito ao estudo corpora�vo com condições de  
pagamento extremamente facilitados. Essa é a melhor educação execu�va global, agora oferecida 
também no Brasil!

Sob a liderança de nosso corpo docente, o aluno tem a opção de definir sua trilha educacional 
conforme o seu planejamento de carreira, com toda a flexibilidade que o contexto do mundo
globalizado exige.

Disrupção da Educação Execu�va: o IBE permanece com você durante toda a sua 
trajetória. Ora através do estudo, ora através da aceleração para os seus negócios. Para 
isso, desenhamos um modelo totalmente inovador de formação execu�va.
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O IBE, ciente de que a educação con�nuada é uma necessidade primordial dos execu�vos, criou 
uma estrutura totalmente diferenciada e inédita no Brasil, que visa atender aos diversos perfis de 
profissionais ao mesmo tempo em que lhes permite uma ascensão acadêmica e profissional de 
concepção inédita.

 

 

Altos executivos

MBA

Pós-graduação

Altos executivos
(Presidentes, Vices, 
CEOs, C-Levels)

Conselheiros

Diretores

Superintendentes

Gerentes sênior

Gerentes

Assessores

Supervisores

Coordenadores

Empreendedores

Mentoria, desenvolvimento e apoio a negócios

M
ó

d
u

lo
s 

In
te

rn
a
c
io

n
a
is

M
ó

d
u

lo
s

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
re

s

Metododologia
IBE

Abordagem sistêmica da carreira acadêmica 
e profissional do aluno – única no Brasil

Compreensão moderna e no padrão global 
sobre aquilo que é uma Pós e um MBA

Parcerias com Miami University, Stanford Innovation 
Institute´s e Harvard Business School

Possibilidade de validar qualquer pós realizada 
anteriormente para contratação direta do MBA

ASCENSÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL
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MBA 2022

Informações Sobre o Curso

Obje�vos do MBA em Estratégia e Desenvolvimento
de Liderança

• Trabalhar habilidades interpessoais com foco em gestão de pessoas, 
gerenciamento de projetos e visão estratégica para oferecer conhecimentos 
analí�cos facilitadores da tomada de decisão;

• Desenvolver gestores líderes levando em consideração os desafios geracionais e 
tecnologias emergentes mesmo em negócios focados na economia tradicional;

• Proporcionar ferramentas e conhecimentos para gerenciar profissionais e equipes 
inseridas nos desafios decorrentes das novas configurações econômicas, 
demográficas, sociais e tecnológicas;

• Oferecer fundamentos para os alunos se tornarem líderes empreendedores com 
foco em ESG e transformação digital, tanto no ambiente das organizações para as 
quais trabalham, quanto no desenvolvimento de negócios próprios.

Público-alvo

O MBA em Estratégia e Desenvolvimento de Liderança des�na-se execu�vos e 
empresários, ou outros profissionais graduados, que necessitam adquirir 
conhecimentos estratégicos em gestão, a fim de alavancar suas posições de 
comando nas empresas onde atuam ou empreenderem.

Foco na economia tradicional.

www.ibe.edu.br
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Certificação
do MBA

576
horas/aula

PÓS
432 horas/aula

MBA
144 horas/aula

Módulos Complementares

Finanças e Sistema 
de Informações

Operações, Tecnologia 
e Projetos

Comercial e Marketing

Inovação, empreendedorismo 
e startups

Estratégia e Liderança

Pós IBE

432
horas/aula

Programa escolhido
216 horas/aula

Módulo Complementar 1
72 horas/aula

Módulo Complementar 2
72 horas/aula

Módulo Complementar 3
72 horas/aula

MBA 2022
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MBA 2022

Conteúdo Programático

Abordagem Acadêmica e Módulos Complementares

Nosso MBA é desenvolvido para oferecer uma experiência compa�vel com o 
mercado global de educação execu�va: a cer�ficação ocorre com u�lização de 
créditos da pós-graduação, somando as cargas horárias e oferecendo diferentes 
possibilidades de composição de conteúdos para a formação do aluno.

Carga horária total no IBE: 576 horas/aula. 
432h/a correspondem à u�lização de créditos da Pós-graduação +  144h/a 
correspondem aos novos créditos no MBA, ob�dos através das disciplinas abaixo 
elencadas.

Grade Curricular

1. Economia Aplicada ao Ecossistema de Inovação (24h/a)
2. Estratégias Disrup�vas (24h/a)
3. Liderança de Talentos Empreendedores (24h/a)
4. Nova Economia X Modelo Tradicional: M&A e Open Innova�on (24h/a)
5. Infraestrutura Tecnológica e Digital (24h/a)
6. O Melhor dos dois mundos: Metodologias Ágeis X Tradicionais (24h/a)

Carga horária: 576 horas/aula*

*Aulas realizadas 100% online, através de metodologias síncronas e assíncronas conjugadas.

Módulo Internacional Opcional
40 horas/aula

Stanford Innova�on Ins�tute´s
University of Miami
Harvard University

www.ibe.edu.br
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Informações Adicionais

Cer�ficação
Ao aluno que concluir o curso será emi�do um cer�ficado de pós-graduação lato 
sensu. Ao aluno que optar pelo módulo internacional, será emi�do o cer�ficado 
per�nente de conclusão pela ins�tuição onde o curso for realizado.

Pré-requisitos
Para ser um aluno IBE nos programas de pós-graduação e MBA é necessário ser 
graduado. Para complementar a formação em módulos internacionais ou programas 
para altos execu�vos é realizada uma análise curricular e se necessário é feita uma 
entrevista com o candidato.

Corpo Docente
O corpo docente, composto por professores, coordenadores e diretores, é formado 
por pesquisadores, doutores, mestres e especialistas, �tulados por grandes escolas 
nacionais e internacionais que, além da formação acadêmica de excelência, possuem 
larga experiência profissional rela�va ao programa que se apresenta.

Realização
As aulas presenciais acontecerão em sábados alternados nos polos de Campinas ou 
São Paulo. As provas serão aplicadas em formato online.
Na pós-graduação e no MBA do IBE, o conteúdo está dividido estrategicamente entre 
as metodologias presencial e online (aulas síncronas e assíncronas).
 
Documentos e Condições
Ficha de Inscrição
Cópia auten�cada do Diploma de Nível Superior
Cópia da Carteira de Iden�dade e CPF
Comprovante de Endereço
Comprovante de Renda (3 úl�mos Holerites ou Decore)
Currículo
Pagamento da taxa de inscrição de R$120,00

Frequência
O IBE observará a frequência de 75% de presença mínima para obtenção do grau.

Resolução do MEC
Os cursos de Pós-Graduação e MBA do IBE atendem plenamente aos requisitos da 
Resolução CNE/CES nº 01, de 08/06/07.

www.ibe.edu.br
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Mais Informações

Para mais informações sobre os programas do IBE, envie um e-mail 
para info@ibe.edu.br ou acesse o site www.ibe.edu.br.

A central de contatos por telefone é +55 19 3739-6420 e o 
Whatsapp é +55 19 98335-0487.
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