Mini MBA
O programa de formação executiva
de curta duração, estruturado em
módulos que proporcionam uma visão
completa e integrada da empresa.

Mini MBA
Início: Outubro (Porto) e Novembro (Braga)
LOCAIS DE FUNCIONAMENTO: BRAGA E PORTO
Duração: 102 horas | Sextas das 08h30 às 18h00 e sábados das 09h00 às 13h00.
Follow-up às quintas, das 18h30 às 21h30

Destinatários:
O Mini MBA tem como destinatários todos os indivíduos que desempenham cargos de
responsabilidade nas empresas – quer seja integrados em equipas diretivas ou técnicas. Na medida
em que se enfatizam as competências profissionais dos participantes, não é requerido o grau de
licenciatura aos candidatos.
Objetivos:
Contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais, para a modernização organizacional
e, acompanhando as tendências inovadoras mais recentes, reforçar ganhos de produtividade por
via de melhorias na estrutura de governo empresarial. É um programa de imersão, no qual os
participantes são afastados do seu ambiente normal de trabalho para frequentar cada um dos
módulos específicos. Cada módulo funciona de forma intensiva, em moldes altamente pragmáticos.

Disciplinas

Horas

Estratégia e Competitividade

15

Marketing

15

Gestão das Pessoas

15

Gestão de Operações

15

Finanças Empresariais

15

Controlo de Gestão

15

Jogo de Simulação e Gestão

12

Coordenação Científica:
Álvaro Nascimento
Investimento:
2.800 € + IVA
Condições Especiais:
Desconto de 10% no valor da propina para associados da Associação Empresarial de Portugal
(AEP), Associação Comercial de Braga (ACB), Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB),
Associação Comercial e Industrial de Fafe (ACIF), Associação Industrial do Minho (AIM), Associação
Industrial Portuguesa (AIP) e antigos alunos da Universidade Católica Portuguesa. Desconto
acumulável de 5% em situações de pronto pagamento.
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