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Curso em Formato de MBA 

GESTÃO DE NEGÓCIOS SOCIOAMBIENTAIS 

 Sustentabilidade é o desafio contemporâneo. Novos gestores que querem dar 

um salto na carreira e fazer a diferença têm neste curso a oportunidade de conhecer e 

discutir conceitos atuais fundamentais para os novos negócios das empresas e 

organizações de destaque: sustentabilidade socioambiental, negócios inclusivos 
junto à base da pirâmide e valor compartilhado. 

 Nosso objetivo é formar líderes capazes de compatibilizar rentabilidade 

financeira com geração de valor socioambiental.  

 Reunindo as expertises de organizações que são referência nas suas áreas de 

atuação — o IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas e o CEATS - Centro de 

Empreendedorismo e Administração em Terceiro Setor/USP, este curso oferece uma 

abordagem inovadora e prática sobre os negócios da atualidade. 

Conheça em detalhes a proposta pedagógica do curso:  

http://escas.org.br/mba 

Inscrições abertas para a nova turma em Nazaré Paulista  

com início em maio de 2017 

Prazo final de inscrição: 07 de abril de 2017 

Para se inscrever acesse o site e preencha a ficha online:  

http://escas.org.br/mba/inscricoes 

Etapas do processo seletivo:  
1. Envio da ficha de inscrição (via internet, vide site acima) 

2. Envio de uma (01) carta de recomendação (critérios avaliados: vide Anexo I) – 

Endereço para envio → Rosangela Silva: mba@ipe.org.br 

3. Agendamento da entrevista online com a comissão de seleção  

Resultado do processo seletivo: 19 de abril de 2017  1
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Anexo I 

Critérios avaliados na Carta de Recomendação 

- Conhecimento do candidato 

- Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no curso 

- Experiência profissional e acadêmica do candidato 

- Interesse na área específica do curso


