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MBA EXECUTIVO  

GESTÃO ESTRATÉGICA EM 

COMÉRCIO EXTERIOR 

 
A GS Educacional firmou parceria com uma faculdade para oferecer cursos de pós-

graduação. 

A faculdade com a qual firmamos a parceria atua há quase 20 anos no ramo da 

educação e tem como objetivo levar educação de qualidade para o todo o Brasil. 

Os cursos de pós-graduação a distância são válidos em todo o território nacional e têm 

conceito 4 na avaliação do MEC para os cursos EAD, em uma escala de 1 a 5, sendo 

apontados entre os melhores modelos de EAD do Brasil. 

Como os cursos de pós-graduação são online o aluno pode iniciar a qualquer 

momento. O aluno estuda através do ambiente virtual onde terá acesso a todo 

conteúdo - livros digitais, materiais em PDF ou videoaulas e demais atividades 

pedagógicas. Na pós-graduação não tem nenhum encontro presencial e a avaliação 

também será realizada no ambiente virtual. 
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Funcionamento do curso 

Não há pagamento de inscrição e tampouco cobramos matrícula. 

 
Após fazer a pré-inscrição aguarde nosso contato. 
 
As avaliações dos Módulos I e II serão objetivas, já as avaliações do Módulo III 
serão através de Resenha Analítica.  
 
Exige-se média 7,00 e no final o aluno entrega o TCC: Um artigo de 8 a 12 
páginas.  
 
O curso é composto de vídeo aulas, livros em PDF e biblioteca virtual.  
 
Na modalidade Online o curso é totalmente a distância podendo ser concluído 

a partir de 4 (quatro) meses (modo intensivo) no período de 6 (seis) meses ou 
mesmo em 12 meses dependendo do plano escolhido no momento da 
inscrição.  

Matriz Curricular 

 Módulo I – 120 horas 
 Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico - 60 horas 
 Ética e Responsabilidade Social e Profissional - 60 horas 
 Módulo II – 120 horas 

 Comunicação Corporativa - 60 horas 
 Gestão Estratégica e Organizacional - 60 horas 
 Módulo III – 160 horas 

 Gestão Estratégica - 80 horas 
 Gestão do Comércio Exterior - 80 horas 
 Módulo IV – 20 horas 

 TCC – Trabalho de Conclusão de Curso (OPCIONAL) - 20 horas 
 Carga Horária Total – 420 horas  

Requisitos para certificação 

1 - Concluir os módulos do curso. 

2 - Apresentar o artigo. 

3 - Realizar a avaliação final. 

4 – Solicitar o certificado. Prazo para a emissão em cerca de 60 dias. 

5 - Quitar todas as parcelas do curso. 

6 - Apresentar toda a documentação. 
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Documentos necessários 

- RG  
- CPF  
- Certidão de nascimento ou casamento  
- Diploma de Graduação (Frente e Verso)  
- Histórico da Graduação  
- Comprovante de residência  
- Foto 3x4  
- Contrato assinado  
 
*Alguns documentos podem ser enviados no decorrer do curso  

Valor do MBA (Estes valores podem ser alterados a qualquer 
momento e precisam ser confirmados antes da inscrição). 

R$ 1.899,00 à vista no boleto (Valor com 10% de desconto)  
 
Opções de parcelamento: 
 
4x de R$ 519,00 (4 meses)  
7x de R$ 299,00 (4 meses)  
8x de R$ 269,00 (6 meses)  
12x de R$ 169,00 (Condição exclusiva para cartão de crédito)  
13x de R$ 169,00 (12 meses) 
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Como fazer a Pré-Inscrição 

Solicite o envio da sua ficha de pré-inscrição por Whatsapp ou Telegram ou email. 

Envie uma mensagem para 31 98411.8218 (Whatsapp / Telegram) ou para os emails: 

gseducacional@hotmail.com  

aulas@cursosdecomercioexterior.com.br  

contato@gseducacional.com.br  
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