
MBA em Consultoria Interna 
de RH - Business Partner
com Ênfase em Desenvolvimento Humano & Organizacional



Justificativa

As organizações tem demandado cada vez mais uma postura ativa e consistente por parte de RH. Nos
tempos atuais, a área de Recursos Humanos tem diante de si o desafio de consolidar sua transição do
operacional para o estratégico para que possa ampliar suas contribuições com algumas necessidades críticas
da empresa, como a implementação estratégica, a gestão de mudanças, a adequação da cultura organizacional,
a criação de competências organizacionais e a gestão de talentos.

O modelo de Consultoria Interna de Recursos Humanos – Business Partner, habilita os profissionais de RH
a atuarem como Parceiros Estratégicos dos gestores da organização. Ao assumir este seu novo papel a equipe
de Recursos Humanos posiciona sua área como um ativo estratégico da organização.

Em módulos de grandes aprendizados com insights, conhecimentos e planos tácitos, você descobre tudo o
que é necessário para ajudar as organizações, de qualquer segmento, a conectarem pessoas e processos às
estratégias para Resultados. Professores especialistas, mestres e doutores em suas áreas de conhecimento,
com vivência em empresas de grande porte.



Histórico da Instituição
A Faculdade Unida de Campinas está localizada em uma região privilegiada da cidade de Goiânia, pois fica

a 50m do maior terminal rodoviário urbano e metropolitano da capital (200 mil usuários), com raio de ação
atingindo 17 municípios da região metropolitana. O bairro de Campinas, onde funciona a IES, concentra um
intenso comércio popular e especializado, sendo responsável por 74% da arrecadação de impostos do
município de Goiânia (dados da Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia).

Missão
A Faculdade Unida de Campinas tem
como missão a constante busca da
excelência em todos os níveis da educação
superior, utilizando expressivas
competências humanas e adequados
recursos pedagógicos e tecnológicos.

Visão
Ser uma instituição de referência no estado
de Goiás e a primeira opção de ensino
superior na cidade de Goiânia.

Princípios
• Integridade;
• Competência;
• Aspiração de crescimento profissional,

pessoal e institucional;
• Valorização de desempenho;
• Integração;
• Comprometimento com a comunidade;
• Vocação para prestar serviços;
• Inovação tecnológica.



Objetivo Geral Objetivos Específicos
A formação objetiva desenvolver o novo papel do

profissional de RH no cenário empresarial e saber o que
é preciso para estruturar e consolidar um RH
verdadeiramente estratégico, atuando como Consultor
Interno de RH – Business Partner.

• Discutir o papel do profissional de Recursos Humanos
frente às necessidades e tendências atuais das organizações
em Recursos Humanos.

• Conceituar o papel do consultor interno e as competências
necessárias para desenvolver este papel.

• Focar na importância na relação com os clientes internos,
através de simulações de diagnósticos e propostas de ações
mediante trabalhos práticos.

• Padronizar conceitos e conhecimentos sobre subsistemas
de Recursos Humanos.

• Demonstrar aos participantes formas de mensuração de
resultados em Recursos Humanos –Indicadores.

• O curso oferece, ainda, abordagem prática nos principais
subsistemas de RH de forma a abordar a atuação do
Consultor Interno – Business Partner em todos eles. Serão
apresentados também casos de RH para estudo e
discussões aprofundadas, individualmente e em grupo em
todos os aspectos abordados em cada subsistema de RH.



Público Alvo Concepção do Programa
Profissionais de diversas formações como

Administradores, Economistas, Contadores, Psicólogos
e outros Profissionais que desejem atuar gerindo
pessoas nas diversas áreas de atuação.

O escopo do curso MBA em Consultoria Interna de RH -
Business Partner com Ênfase em Desenvolvimento Humano &
Organizacional foi estruturado de modo a permitir uma
formação integrada dos subsistemas de RH necessários ao
desenvolvimento das atividades nas áreas de Gestão de
Recursos Humanos dentro das organizações.

Os temas abordados enfocam o processo de gestão, com
ênfase na área de Pessoas, complementado pelos instrumentos
de consultor interna de recursos humanos, baseado no modelo
de gestão Business Partner.

Alicerçado na certeza de que as bases teóricas são
fundamentais para o desenvolvimento do senso crítico e da
capacidade de solução de problemas do profissional, o curso
engloba disciplinas que reforçam a fundamentação teórica
aplicada ao escopo em que se propõe. Além da teoria
atualizada, cada módulo agrega Coordenação Pedagógica
FACUNICAMPS e vivência prática nas principais ferramentas
apresentadas pelos docentes.



COORDENAÇÃO: RAFAEL MENDES
Graduado em Gestão de Recursos Humanos; MBA Gestão de Pessoas por Competências e Coaching; Formação Internacional em Coaching
pelo ICI - Internacional Association of Coaching Institutes - Arline Davis; Formação em Coach Vocacional e em Grafologia; Analista 
Comportamental Coaching Assessment – DISC.
Atuação generalista como Business Partner de Recursos Humanos nos últimos 13 anos em indústrias de grande porte do ramo têxtil, 
metalúrgico e construção civil com implantação e desenvolvimento de subsistemas de Desenvolvimento Humano e Organizacional e 
Administração de Pessoal; Atuação como coach de carreira, de vida e executivo; Assessoria em recolocação profissional; Consultoria em 
gestão de pessoas; Facilitador em Cursos Profissionalizantes e Cursos In  Company com mais de 8.800 alunos formados na área de RH em 
Goiás; Colunista sobre Gestão de Pessoas e Carreira em Sites e Jornais; Conselheiro na Diretoria da ABRHGO nos pleitos 2016-2018; 
Coautor do Livro “Coaching não te transforma, ele te Revela”  – Com lançamento nacional em Julho de 2017 pela Editora Leader.
Indicado e premiado com o Prêmio Ser Humano Goiás pela ABRHGO em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 na modalidade Gestão de 
Pessoas com o projeto “RH com Você”, que possui mais de 900 mil membros nas mídias sociais, sendo hoje referência na área de RH
Goiás.
Moção de Aplausos pela Câmara de Vereadores de Goianésia em 2016 pelo trabalho realizado na área de empregabilidade; Homenageado
em 2011 pela Câmara Municipal de Goianésia como Profissional de RH  Destaque da Região Vale do São Patrício.



MÓDULOS PRÁTICOS E ATUALIZADOS:
- Cultura & Clima Organizacional – RH Estratégico 
Conhecer a relação da cultura com os conflitos e o clima organizacional. Identificar a cultura e trabalhar sua evolução sem perder a identidade 
empresarial. Aprender a lhe dar com empresas familiares e sua gestão. Aplicar pesquisa de clima organizacional, tabular e interpretar para que a 
partir disso possamos ter um projeto estratégico de melhoria dos possíveis conflitos existentes na organização.

- Atração & Seleção de Talentos com Foco em Competências 
Recrutamento e seleção de pessoal – conhecimento dos processos de R&S, e escolha de procedimentos conforme políticas e necessidades da 
empresa, alinhada ao mercado de trabalho; Ambientação de novos funcionários – trazer a vista os objetivos, importância, e os impactos na 
relação de trabalho, e sugestões para este processo com envolvimento de outras áreas.

- Cargos, Salários & Remuneração Estratégica com Foco em Competências
Introdução e fundamentos da Remuneração Estratégica; O contexto interno e externo da organização visando a estruturação da Política de 
Remuneração; Os desafios do Gerenciamento e da Liderança na Gestão da Política de Remuneração; Implantação e Gestão da Política no 
contexto atual (incluindo os impactos da Reforma Trabalhista de 2017 e do “ESocial” na Política de Remuneração.

- Eneagrama Aplicado em Gestão de Pessoas & Desenvolvimento Humano
É um sistema de personalidade poderoso e dinâmico que postula a existência de nove padrões de personalidade, sentimento e ação, definidos e 
fundamentalmente diferentes entre si. Cada um dos nove padrões baseia-se numa tendência explícita de percepção. O eneagrama vem sendo 
aplicado nas áreas da psicologia, treinamento de lideranças, relacionamento interpessoal, educação, saúde, espiritualidade, indústrias e em 
empresas segundo a Associação Brasileira de Eneagrama.



- Design Thinking - Uma proposta para inovar em RH
É uma abordagem para criação de ideias que permite soluções ágeis e inovadoras. Dessa forma, por proporcionar ambientes colaborativos, novas 
ideias e melhorias de processos podem surgir, sem censura e de forma livre. De forma resumida, é voltada para solução de problemas e geração de 
valor por meio da identificação e atendimento das necessidades das pessoas. As instituições que adotam essa abordagem continuamente estão 
redesenhando seus processos, visando à inovação e à efetividade.

- Grafologia Básica e Intermediária – Aplicada em Análise de Perfil & Desenvolvimento Humano 
Introdução aos conceitos grafológicos e sua utilização nas mais diversas áreas do conhecimento humano, neste curso, visando especificamente o uso 
em Recursos Humanos nos processos de recrutamento e seleção e avaliação de potencial por competências.

- Endomarketing como ferramenta estratégica em RH 
Dispor conhecimento aos profissionais responsáveis pela Gestão de Pessoas e Estratégias Corporativas junto às diretorias das empresas, tendo como 
foco o desenvolvimento de um programa de Endomarketing. Conhecer também as ferramentas próprias para este fim, visando uma comunicação 
interna eficaz, seja para desenvolver os profissionais que lidam diretamente com o cliente, e/ou para os próprios funcionários da empresa.

- Gamificação aplicada ao Desenvolvimento Humano & Organizacional 
Aprofundar o conhecimento dos participantes na utilização de técnicas de Gamificação e Jogos de Negócios aplicados ao contexto organizacional; 
Entender as bases da Gamificação e de jogos de negócios como metodologias ativas de aprendizagem; Conhecer metodologias para aplicar a 
gamificação e jogos de negócio; Praticar a gamificação e jogos de negócio; Entender a importância da Gamificação para Educação, para negócios e 
para Educação corporativa.

- Treinamento & Desenvolvimento – Educação Corporativa 
Propiciar uma visão sistêmica da área de Desenvolvimento Humano, por meio de atividades que possibilitem uma atuação funcional voltada para a 
reflexão das demandas da organização como um todo; Levar o participante a uma atuação integrada na área de pessoas, com vistas à interface das 
dimensões funcionais/estratégica desse departamento.



- Avaliação de Desempenho com Foco em Competências 
Introdução à Gestão do desempenho, conceitos, processos, técnicas, modelos e métodos sobre a Gestão do Desempenho de Recursos Humanos; 
Promoção e progressão tendo como requisito a avaliação do desempenho individual; Avaliação de desempenho como base para a remuneração 
variável; Avaliação de desempenho no estágio probatório; Alinhamento da política de desenvolvimento dos servidores públicos com a avaliação de 
desempenho; Avaliação de desempenho institucional; Integração entre o resultado organizacional e a avaliação de desempenho.

- Liderança 4.0 – Líder Estratégico
A disciplina trata de Liderança, formação e desenvolvimento de equipes com foco em intra-empreendedorismo, passa aos conteúdos de Inovação 
como uma estratégia para a incorporação e gestão de novas tecnologias. Aborda ainda conteúdos de Liderança empreendedora trazendo à aula o 
novo papel dos gestores em organizações modernas. Finaliza-se o conteúdo da disciplina com o tema Equipes de Alta Performance.

- Formação de Multiplicadores & Instrutores de Treinamento - Com Técnicas de Oratória
Multiplicadores necessitam de habilidades e conhecimento especializados. Esse módulo o ajudará a entender as técnicas de comunicação assertiva, 
aprendizado e comportamento. Além de entender como se realiza um planejamento de treinamento, quais os recursos para instrução e
desenvolvimento de postura na sala de aula.

- Legislação Trabalhista Aplicada – Evitando Passivos Trabalhista
Capacitar o(a) aluno(a) em relação às mudanças na área trabalhista decorrentes das alterações legislativas recentes; Específicos: Compreender o 
movimento da Jurisprudência recente no tocante à Reforma Trabalhista; Informar acerca das ações que discutem trechos da Reforma Trabalhista; 
Desenvolver conhecimento prático acerca da legislação aplicada.

- Personal Branding – Desenvolvendo sua Marca Pessoal
Comunicação e Oratória; Valores e Motivação para o Trabalho; Marca Pessoal; Plano de Carreira; Cases de Carreira e Carreira nas Organizações. 
Classificações das empresas e suas características. Conceito de empreendedorismo e o perfil do empreendedor moderno. Conceitos e fundamentos 
do marketing e da comunicação e suas particularidades na aplicação em empresas de prestação de serviços. Desenvolvimento de um plano de 
negócios.



- Indicadores Estratégicos de Recursos Humanos – KPIs e People Analytics
Medir os resultados em recursos humanos de forma concreta e não subjetiva é uma tarefa bastante desafiadora e tem se tornado fundamental para 
posicionar o RH como parceiro estratégico. A mensuração dos resultados auxilia na definição dos sistemas e gestão da eficácia das ações para o 
alinhamento do RH às estratégias de negócios da organização. É necessário, portanto definir quais métricas são as mais adequadas para medir os 
resultados da gestão de RH – aquelas que melhor traduzam a contribuição de RH para o negócio. Além disso, é fundamental que os indicadores 
definidos auxiliem a tomada de decisões estratégicas. De outro lado, a gestão por indicadores dá base e sustentação para a definição de programas e 
ações mais alinhados e focados a execução da estratégia do negócio.

- Modelo de Consultoria Interna de Recursos Humanos – Business Partner - Módulo 1 e 2 
A crescente busca por maiores e melhores resultados nas empresas exige cada vez mais um elevado nível de engajamento, por parte das pessoas, em 
processos e nas áreas, assim como da área de recursos humanos. Surge então a figura do BP - Business Partner aquele que garante um alto padrão de 
atuação com qualidade e resolutividade como parceiro do negócio e de seus clientes internos. Apoia na busca do alcance das metas e diretrizes 
estratégicas e contribui do ponto de vista técnico, estratégico e humano.
Entender o papel do HR BP como um facilitador da estratégia organizacional; Atuar como facilitador entre gestores e equipes de diferentes áreas, 
garantindo um clima organizacional favorável para o alcance dos resultados desejados; Identificar, se familiarizar e discutir aplicação de métodos, 
ferramentas e tecnologias que facilitem a prática de diagnóstico e intervenção alinhados ao planejamento estratégico da organização neste mercado 
exponencial; Desenvolver competências como HR BP.

- Metodologia de Pesquisa Científica
Fundamentos da metodologia científica; Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos; Métodos e técnicas de pesquisa; A comunicação entre os 
orientados/orientadores; O projeto preliminar de pesquisa; O projeto de pesquisa; O experimento; a comunicação científica; A organização do texto 
científico (normas ABNT) conforme normas da instituição.



TIME DE PROFESSORES CONFIRMADOS
Dr, PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO NETO - Juiz Titular da Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos/GO (TRT18); Professor 
Adjunto de Direito Processual do Trabalho da Universidade Federal de Goiás; Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais; 
Mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás; Especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília; Pós-
graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Europeia de Roma, na Itália; Ex-Diretor de Informática da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA); Ex Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região 
(AMATRA18) e do Instituto Goiano de Direito do Trabalho (IGT); Foi Membro da Comissão Nacional do Programa de Combate ao Trabalho 
Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TST/CSJT; Membro Efetivo do Instituto Ítalo-Brasileiro de Direito do Trabalho; Titular da Cadeira 
nº 3 da Academia Goiana de Direito. Sua produção bibliográfica inclui artigos, livros (incluindo organização) e capítulos de livros 
publicados.

Ms. CARBIO ALMEIDA WAQUED - Coach, graduado em Administração de Empresas Pública e Privada pela UCG Goiás, pós graduado 
em Administração em Marketing FAAP São Paulo e mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Qualidade e Produtividade pela UFSC 
de Santa Catarina. Atualmente é Consultor da Merkado de Ideias Estratégicas, atendendo empresas de Serviços, Indústria e Varejo. Professor 
de graduação, pós graduação, coordenador da Incubadora de Empresas na PUC Goiás. Ministra aulas de especialização e coordena cursos de 
MBA pelo Brasil, em várias Instituições de Pós Graduação. Tem experiência na área de Administração, Comunicação e Publicidade. 
Palestrante na área de Marketing.

Ms. JACKELINY DIAS DA SILVA - Psicóloga e Mestre em Gestão Organizacional pela Universidade Federal de Goiás (UFG); Especialista 
em Gestão de pessoas por Competências e Coaching – IPOG; Master Coaching – IPOG; Experiência com Implantação de RH e subsistemas; 
Recrutamento e Seleção; Seleção por competências; Testagem psicológica; Construção e implementação de Indicadores de RH; 
Desenvolvimento Organizacional; Avaliação de Desempenho; Avaliação de Clima Organizacional; Avaliação e planejamento estratégico para 
mudança de cultura organizacional; Programa de Desenvolvimento de Equipes; Programa de Desenvolvimento Individual; Conhecimento 
avançado em excel e planilhas inteligentes; Statistical Package for the Social Science; Treinamentos corporativos; Endomarketing; Programas 
de Estágio e Trainee; Implementação de ambientação institucional; Plano de Cargos e Salários; Consultoria de RH; Docência em cursos de 
graduação e especialização e Supervisão de estágios.



Ms. LUDYMILA PIMENTA - Mestre em Aprendizagem, Processos Psicossociais e Mudança nas Organizações pelo Programa de Pós 
Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações (PSTO - UnB), especialista em Recursos Humanos pelo IBMEC (2012) e 
graduada em Psicologia (2007) pela PUC-GO. Consultora e líder de projetos da área de Psicologia Organizacional a mais de 12 anos com 
experiência em startups, industrias e terceiro setor. É empreendedora e pesquisadora sobre tendências e práticas inovadoras para Gestão de 
Pessoas, atuando com foco em remodelagem de subsistemas de RH, experimentação, Job design, experiência do colaborador (employee
experience), design thinking, gamificação, metodologia ágil, criação de ambientes de trabalhos presenciais e virtuais.

Ms. ODIR FANK - Possui graduação em Ciências Contábeis pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (2002). MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios pelo convênio FURB/FUNDASC (2009). Mestre em Ciências Contábeis pelo Programa de Pós-Graduação da 
Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). Professor na Faculdade Unida de Campinas - FACUNICAMPS, Goiás. Foi 
Coordenador e professor do curso de Ciências Contábeis da UNIBALSAS - Faculdade de Balsas - MA. Foi Coordenador e professor do curso 
de Ciências Contábeis da FAI Faculdades, Itapiranga, SC. Foi coordenador da CPA - Comissão Própria de Avaliação da FAI Faculdades. 
Possui experiência na área gerencial, financeira e administrativa. Ministrou na graduação as disciplinas de teoria da contabilidade, 
planejamento e orçamento empresarial, gestão financeira e orçamentária, TCC I e II, contabilidade introdutória I e II, contabilidade 
internacional, Sistema de Informação Gerencial, Organização, Sistema e Métodos, Metodologia da Pesquisa. Na pós graduação ministrou as 
disciplinas de metodologia da pesquisa, metodologia de ensino, contabilidade internacional, planejamento financeiro e gestão do capital de 
giro.

Ms. THAMYRIS DE MEDEIROS - Mestre em Gestão Empresarial, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão de Pessoas por 
Competência e Coaching, graduada em Psicologia, com as habilitações do tipo Bacharelado e Licenciatura, formada e habilitada para atuar 
como Coach e com a metodologia e ferramentas de Eneagrama. Expertise contempla docência no ensino superior e pós graduação desde 2012, 
além de 13 anos de experiência em Recursos Humanos, consolidada em empresas nacionais e transnacionais, com enfoque generalista,
vivência em todos os subsistemas de RH e também em rotinas de Departamento Pessoal e Gerência Administrativa. Atuação profissional 
como Consultora Organizacional, trabalhando com solução em Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial.



Esp. CARLO ANDRÉ SANTANA DE OLIVEIRA - MBA em Marketing e Vendas (Ênfase no Mercado Internacional); MBA em Mercado 
Farmacêutico; Consultor de Empresas com foco no Desenvolvimento do Potencial Humano e Empresarial, com experiência em Estratégia
Organizacional, Liderança e Vendas; Acumulando 20 anos de experiência na Área Marketing-Comercial, sendo 17 anos dedicados ao Mercado 
da Saúde, Negociações Corporativa Público e Privado e Gestão de Equipes na Indústria Farmacêutica Nacional e Multinacional; 15 anos na Área 
de Docência Técnica, Profissionalizante, Graduação e Pós-graduação; Palestrante, Trainer Coach, Recrutador e Treinador Corporativo nas Áreas 
Administrativo-Comercial para Empresas Públicas e Privadas; Practitioner em PNL | Professional & Personal Coach | Executive Coaching | 
Master Coach; Master Trainer Coach - Membro de Academias Nacionais e Internacionais de Coaching; Coautor no Livro: COACHING – A 
Revolução da Atitude.

Esp. CATARINA VIEIRA SOUZA PORTUGAL - Especialista em Liderança e Gestão Empresarial pelo IPOG e graduada em Psicologia pela 
PUC - GO. Life & Executive Coach - ICI - (Instituto de Coaching Internacional). Atuação em gestão, consultoria e desenvolvimento de pessoas. 
Docente em cursos de graduação e pós-graduação em disciplinas de psicologia organizacional e do trabalho, gestão de pessoas, comportamento 
organizacional, supervisão prática em Coaching e metodologia de trabalho de conclusão de curso.

Esp. DILZE PERCÍLIO - Graduada em Sociologia - UNICAMP, Mestranda em Sociologia da Cultura – UFG e Especialista em Docência 
Universitária PUC Goiás; Formação em Dinâmica de Grupo pela SOBRAP. Diretora da ABRH Brasil para a Região Centro-Oeste (2016-2018), 
Presidente da ABRH Goiás (2010 – 2015); Diretora da APOIO Consultoria de Negócios, Consultora em Desenvolvimento Humano e 
Organizacional, Pesquisadora: Clima Organizacional, Mercado e Comportamento do Consumidor; Professora Universitária de Pós-Graduação. 
Além de reconhecida palestrante em nível regional, destacam-se como participações nacionais, palestrante na EXPO-CONARH 2011 , 2012 e 
2013 e 2017, Congresso Paraense de Gestão de Pessoas – 2011, Congresso Pernambucano de Gestão de Pessoas – 2012 e 2014, Fóruns de 
Coaching: Alagoas, 2013.



Esp. EDUARDO DE AZEVEDO MESQUITA - Psicólogo graduado pela Universidade Católica de Goiás (1994), Pós-graduado em 
Administração de empresas com ênfase em Qualidade pela FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado. Atualmente é diretor - IDEA 
Consultoria. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Treinamento e Desenvolvimento Humano. É Professional and Self Coach, 
Leader Coach, Analista Comportamental Assessment, Analista 360°; Consultor estratégico com mais de 20 anos de experiência nas áreas de 
Recursos Humanos, Estratégia e Negociação.
Palestrante com experiência por todo o país nos temas do ambiente de negócios, como liderança, recursos humanos, mudanças, relacionamento 
interpessoal, vendas dentre outros, já tendo palestrado para mais de 20.000 pessoas até o momento.

Esp. EDUARDO CORCELI DE OLIVEIRA - MBA em Gestão Empresarial (PUC/GO), Psicólogo - 1995 (PUC/GO); Gestor de Educação 
Corporativa: Grupo Farol Goiânia/GO; 22 anos de Experiência em Consultoria Empresarial e Educação Corporativa; Palestrante, Educador; 
Ministrou palestra em Porto/Portugal Tema: Gestão de Carreiras em Janeiro/2009; Docente em diversas instituições em Goiás na área de 
Eneagrama e Gestão de Pessoas. Prestou serviços como Instrutor para o Sebrae, Sest/Senat, Grupo Empreza RH; Instrutor do Sescoop desde 
2000, Senac desde 1996, Sesc desde 2004, Senai desde 2012. Voluntário do Programa Mesa Brasil atuando como palestrante.

Esp. KARINE STRINGHETA - Psicóloga formada pela UNIP (Universidade Paulista), Pós Graduada em Gestão Estratégica de Pessoas; 
Formação em Eneagrama; Ferramenta DISC; Life Coaching, com atuação em organização de diversos segmentos e portes (Consultoria, 
Comércio e Industria, entre outras). Trabalha com Recrutamento e Seleção por competência de diversas áreas, bem como todos os Subsistemas 
de RH. Professora convidada em instituições em Goiânia para o Curso de Pós Graduação em MBA em Gestão de Pessoas no subsistema de 
Recrutamento e Seleção por Competência. Experiência em ministrar aulas em Cursos Profissionalizantes nas áreas diversas de subsistemas de 
RH, Grafologia e Análises de Perfil.



Esp. JULIANA ARRAIS DE MORAIS MOREIRA MINASI - EXECUTIVE COACHING – Professional Executive Coaching Certification
(2017) - SLAC – Sociedade Latino Americana de Coaching; COACHING - Professional Coaching Certification (2015) - SLAC – Sociedade 
Latino Americana de Coaching; MBA – Liderança Executiva e Gestão Empresarial (2013) - Instituto de Pós Graduação – Goiânia (GO); Pós 
Graduação – Gestão de Pessoas (2010) - Universidade Paulista - Goiânia (GO); Graduação – Psicologia (2007) - Universidade Católica de 
Goiás – Goiânia (GO). Atuação nos últimos 16 anos na área estratégica de RH em empresas de grande porte, tais como: JBS S/A; RG LOG 
Logística e Transporte; Intensicare e atualmente como Gerente de Consultoria Interna (Business Partner) no grupo HYPERA PHARMA.

Esp. MARISOL LLORIS - Bacharel em Administração, com Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Estratégica pela FGV e graduanda 
em Psicologia pela PUC/GO; Mais de 28 anos de experiência profissional em empresas de grande porte, cujo RH é tido como estratégico, entre 
elas: Grupo Jaime Câmara/GO e TO e Rede Integração/MG (Afiliadas Rede Globo), GVT/PR, Grupo Telsul/PR, Seara Alimentos/PR e Grupo 
Algar/MT e MG. Atuou como professora de Pós Graduação na Fundação Getúlio Vargas. Formação Internacional de Coaching Integrado -
Integrated Coaching Institute, Conciliadora pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Analista PI e Consultora DISC. Recebeu Menção 
Honrosa no Congresso Pan-Americano de Jogos de Empresa e Criatividade e foi vencedora do Prêmio Ser Humano 2003 e Prêmio Ser Humano 
2001, conferidos pela ABRH Brasil - pela criação de programas de treinamentos motivacionais, premiações estas entregues nos Congressos 
Mundial e Nacional de RH respectivamente, recebeu o Mérito Acadêmico conferido pela PUC Goiás pelo desempenho acadêmico como aluna 
do curso de Psicologia. Foi Diretora de Comunicação da Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Seccional GO e Presidente do 
Comitê de Pessoas da Câmara do Comércio American - AMCHAM Brasil Goiânia.

Esp. MARIELLE NERY FERNANDES BARROS - Graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC –
GO;MBA em Gestão de Pessoas por Competência e Coaching – Instituto de Pós-Graduação – IPOG; Pós-Graduação em Gestão de Pessoas; 
Executiva em Desenvolvimento Humano e Organizacional com vasta experiência nos subsistemas de recursos humanos, com experiência em 
empresas nos segmentos do varejo, serviços e indústria; Atua como consultora na área de Cargos, Salários & Remuneração, sendo hoje um dos 
principais nomes da área em Goiás.



Esp. NARA GEOVANA UCHÔA RODRIGUES - Psicóloga pela Universidade Católica de Goiás; Pós-Graduação em Gestão de Pessoas –
pela Universidade Castelo Branco (RJ); Sólida experiência organizacional, com vivência efetiva na coordenação/gerência de recursos humanos, 
departamento pessoal, segurança no trabalho, recepção, portaria e a gestão de serviços terceirizados; Planejamento, implantação, execução, 
controle financeiro das áreas sob gestão; Implantação do sistema de qualidade corporativa como RD da qualidade. Atualmente é gestora de RH do 
Grupo MTF, que engloba as empresas MedCentro, Total Logística e FDA, com atuação nacional na área de Medicamentos e Logística; Atuou em 
empresas de grande porte, tais como: MetalLight, ISOESTE, Colchões Ortobom, e Omini.

Esp. RICARDO DA SILVA - Bacharel em Administração pela Faculdade Padrão/GO; MBA - Coaching Essencial Aplicado IPOG/GO; MBA -
Executivo em Liderança e Gestão Empresarial pelo IPOG/GO; Professional Coach – IBC; Leader Coach – IBC; Coach Comercial – IPOG; 
Membro da comunidade de aconselhamento profissional do LinkedIn como conselheiro; Especialista na área comercial com 18 anos de 
experiência ocupando cargos de Vendedor, Executivo de Vendas, Coordenador de Vendas, Gerente regional de vendas atuando em empresas 
Nacionais e Multinacionais, atendimento a grandes contas, canais direto, indireto e distribuidores. Atualmente atua como Coordenador de vendas 
Reckitt Benkiser; Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Métodos e Técnicas de Ensino. Fundador e Professor no Instituto Arte 
Comercial - Escola de Negócios; Docente em cursos de Pós-Graduação nas áreas: Neurociência, Comunicação, vendas e Marketing, Liderança e 
Gestão Empresarial, Coaching e Mentoring nas organizações.

Esp. VIVIANE CARMO DA SILVA CARDOSO - Gestora de Recursos Humanos, formada pela faculdade UNIP. Especialista em 
Desenvolvimento de Pessoas (UNIALFA), e Pós-Graduada em Docência Universitária pela Faculdade Araguaia. Mais de 10 anos de experiência 
na área de RH, trabalhou em grandes empresas no ramo de telefonia, locação de equipamentos e imobiliário. Atualmente atua com Consultoria 
Empresarial e Gestão Estratégica de Pessoas.



Laboratórios e Salas de Aula

A FacUnicamps conta com laboratórios
e salas de aula totalmente climatizados e
com equipamento de ultima geração



Informações 
Complementares

Modalidade: Ensino Presencial
Duração do Curso: 18 meses
Encontros: 1 final de semana por mês
Horário das Aulas: Sábados das 07h30 às 18h30 e
Domingo das 07h30às 12:30

Documentação para 
Matrícula
• Cópia da Carteira de Identidade com RG e CPF*;
• Título de Eleitor;
• 01 (uma) foto 3x4 recente;
• Comprovante de endereço atual*;
• 01 (uma) cópia autenticada do histórico escolar
• de graduação*;
• 01(uma) cópia autenticada do diploma de 

graduação ou declaração de conclusão*.

*trazer originais para conferência
Informações para
Matrícula

Telefone: (62) 3091-6600 / (62) 9963-5902
Rua 210, 389 - St. Campinas - Goiânia – GO
e-mail: poscomercial@unicamps.com.br




