
 

 

  
 

 
 
 

Mulheres Experientes 

 Horário das aulas: das 9h00 às 18h00 

 Dia da semana: 6ª-feiras e sábados 

 Início do curso: 30 de maio 

 Término: 03 de outubro 

 As aulas presenciais de 30/05 à 08/08 – 144 horas-aula (Módulo I ao Módulo IV) 

 Outras atividades - 84 horas-aula: palestras, visitas a empresas, orientação de carreira, 
orientação on-line, encontros de network, evento de abertura e encerramento.  O 
evento de abertura será no dia 29 de maio. 

 

  

Jovens Profissionais 

 Horário das aulas: 5ª e 6ª-feiras das 19h00 às 23h00 e sábado das 9h00 às 18h00. 

 Dia da semana: 5ª-feiras, 6ª-feiras e sábado 

 Início do curso: 04 de junho 

 Término: 03 de outubro 

 As aulas presenciais de 04/06 à 08/08 – 144 horas-aula (Módulo I ao Módulo IV) 

 Outras atividades - 84 horas-aula: palestras, visitas a empresas, orientação de carreira, 
orientação on-line, encontros de network, evento de abertura e encerramento.  O 
evento de abertura será no dia 29 de maio. 

 No mês de julho haverá 3 aulas às quartas-feiras em substituição às aulas de sextas-
feiras.  

  
   
 
 
 
 

Programa: 
  
 

Módulo I – As Mulheres na Administração (40 horas-aula)  
 

I.I. O Perfil e o Papel das Mulheres Empreendedoras 
I.II. Economia Brasileira 
I.III. Empreendedorismo Social 
I.IV. Tópicos em Recursos Humanos 
I.V. Tópicos em Estratégia 
I.VI. Tópicos em Marketing 
I.VII. Tópicos em Finanças 
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Módulo II – Empreendedorismo (40 horas-aula) 
 

II.I. Empreendedorismo e a busca por oportunidades de negócios 
II.II. Visão Geral do Plano de Negócio 
II.III. Plano de Marketing 
II.IV. Pesquisa de Mercado 
II.V. Plano Operacional e Gerencial 
II.VI. Plano Jurídico 
II.VII. Plano Financeiro 
 

  
Módulo III – Mulheres e Tecnologia (32 horas-aula) 
  

III.I. Inovação, tecnologia e diversidade:  
  

Definição e conceito de inovação e diversidade 
A importância da diversidade para inovar 
Introdução à informática: hardware, software e redes 
Novas regras: a importância da sustentabilidade 
Novas oportunidades: A diversidade de gênero no mundo empresarial 
Habilidades e ferramentas para mulheres profissionais: a tutoria 

  
III.II. Como desenvolver um negócio na Internet:  
  

Setor das TIC e as áreas de TI 
Tendências setoriais e funcionais 
Aprender modelos de sucesso e fracasso 
PME: como implementá-lo na Internet 
Impacto da globalização 
Como fazer um workshop para melhorar seu negócio na Internet 

  
III.III. Novos Negócios: Mobile-business 

  
Novo mapa dos sistemas de informação na empresa 
Ecossistema móvel. As estratégias na cadeia de valor 
Serviços de valor acrescentado 
Elementos da sociedade mobilizada. Celular e-mail e não só ... Setor de soluções mobile 
Casos bem sucedidos de uso de mobilidade. Produtividade e ROI 
Novos canais com os nossos clientes. Mobile Marketing 
Novas tendências: a tecnologia móvel para mulheres empresárias 

  
  

Módulo 4 – Liderança (32 horas-aula) 
  

IV.I. Habilidades para a Mulher Profissional 
  

Processo de negociação: Instrumentos e fatores de êxito 
Como negociar com clientes e investidores 
Habilidades de comunicação e apresentação pessoal de vendas 

  
IV.II. Mulher e Liderança 
  

Opções e escolhas para a liderança das mulheres, perspectiva multicultural 
Ferramentas para o desenvolvimento profissional das mulheres, mentoring e coaching redes. 
Você pode programar uma carreira? Instrumentos de autodesenvolvimento e na tomada de 

decisões 
  
 


