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ESPECIALIZAÇÃO EM ECOTURISMO
Objetivo: O Curso tem por objetivo capacitar profissionais, tendo em vista a carência de
pessoas qualificadas na área do ecoturismo, para atender, planejar, executar e avaliar ações
nesse segmento.Aprofundar o conhecimento dos recursos naturais com potencialidades para a
exploração pela indústria do turismo e com isso atuar nesse mercado com uma visão mais
atual do ramo.
Carga Horária: 450 Horas-aula

ESPECIALIZAÇÃO EM AUDITORIA
Objetivo: Promover uma reflexão sobre os aspectos relacionados à evolução do atual modelo
de controle empresarial, capacitar os profissionais a utilizarem modernas ferramentas de
gestão de controles, estimular a aplicação de conceitos de auditoria empresarial no âmbito das
organizações, visando aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do setor privado, publico e
terceiro setor, preparar profissionais para atender novas demandas do mercado na área de
auditoria empresarial.
Carga Horária: 360 horas/aula.

ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL
Objetivo: A avaliação do impacto ambiental e os custos no que diz respeito à necessidade em
minimizar os prejuízos em curto espaço de tempo; uma demanda nos dias de hoje do
profissional responsável com conhecimento multidisciplinar para uma rápida atuação e
globalização de informação para a execução de um plano de emergência.
Carga Horária: 410 horas/aulas.
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ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLADORIA
Objetivo: Capacitar os profissionais que atuam nas áreas empresariais, através do
aprendizado de modernos sistemas de informações gerenciais (gerenciamento de custos,
otimização do lucro, gestão de crédito e financeira), processo de gestão empresarial
(planejamento, execução e controle) ou na nova visão administrativa americana (planeje,
execute, cheque e aja), a fim de torná-los capazes de tomar decisões, rumo à performance
empresarial.
Carga Horária: 360 horas/aula.

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO E GESTÃO EMPRESARIAL
Objetivo: Atualizar os operadores do direito e demais profissionais nos principais ramos do
Direito Empresarial, permitindo acesso a todo conhecimento atual e específico de cunho
teórico-prático, incluindo a legislação constitucional e infraconstitucional, a doutrina e a
jurisprudência vertentes.Proporcionando uma ampla visão do Direito Empresarial nos aspectos
práticos da atividade empresarial contemporânea.
Carga horária: 360 horas/aula.

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE EMPRESAS
Objetivo: Descrever os principais elementos que afetam o comportamento do consumidor e
listando alguns fatores que especificam ordens culturais, sociais, pessoais e psicológicos que
influenciam o comportamento do consumidor.
Carga horária: 360 horas/aula.
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ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ORGANIZACIONAL
Objetivo: Definir os termos organização e administração, as atividades básicas do processo
administrativo e mostrar como elas se inter-relacionam explicando os diferentes níveis e as
variadas habilidades técnicas humanas e conceituais.
Carga horária: 360 horas/aula.

ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIAS AMBIENTAIS
Objetivo: Desenvolver com os profissionais uma reflexão sobre a perícia ambiental e sua
utilização como uma ferramenta estratégica para a tomada de decisões em áreas de estudo, na
implantação e na avaliação de empreendimentos. Será dada relevância à prática dos diferentes
temas abordados: projetos ambientais, EIA/RIMA, peritagem.
Carga Horária: 390 horas/aula.

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO DE BENS E PERÍCIAS
Objetivo: O Curso tem por objetivo capacitar profissionais de nível superior a realizar trabalhos
de excelência no campo da engenharia de avaliações
descritiva e inferência estatística.
Carga Horária: 390 horas/aula.

e perícias, incluindo estatística
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DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR
Objetivo: Preparar profissionais de diferentes áreas para o exercício do magistério, através da
aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e atitudes relacionadas com o
ato de ensinar; sensibilizar os futuros profissionais para a necessidade de uma reflexão
contínua sobre sua prática e de uma formação continuada como profissional para estar sempre
atuante como agente transformador.
Carga Horária: 90 horas/aula.

COMÉRCIO EXTERIOR
Objetivo: Organizar e discutir a arte de negociar e as políticas de promoções das exportações
brasileiras e captação de investimentos estrangeiros que contribuíam para o surgimento de
uma cultura exportadora que incorpore pequenas e medias empresas ao mercado
internacional.
Carga Horária: 60 horas/aula.

CONSULTORIA EMPRESARIAL
Objetivo: Adquirir uma visão estratégica e sistêmica do processo de Consultoria Empresarial
necessária para compreender o relevante papel que os consultores possuem no sucesso das
empresas e na resolução de problemas organizacionais.
Carga Horária: 60 horas/aula.

DEPARTAMENTO PESSOAL
Objetivo: Apresentar condições para obter melhores resultados e aplicabilidade das rotinas
que geridas no departamento de pessoal.Demonstrar e praticar as novas técnicas de rotina de
admissão, de permanência, de desligamento que permitam uma desenvoltura do setor com
maior praticidade, agilidade propiciando um maior desempenho e produtividade.
Carga Horária: 16 horas/aula.
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CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES
Objetivo: Oferecer uma visão ampla de contabilidade a fim de que estejam aptos a dominar as
rotinas do setor.Demonstrando e praticando as novas técnicas de contabilidade que permitam
uma desenvoltura do setor com maior praticidade e agilidade.
Carga Horária: 30 horas/aula.

ORÇAMENTO EMPRESARIAL
Objetivo: Apresentar o planejamento e o controle orçamentários, partindo de uma perspectiva
global. Examinar o sistema orçamentário em uso na empresa como um todo, destacando o
papel do planejamento e do controle orçamentário, enfatizando a importância da formalização
das tarefas de planejamento e de controle das operações das empresas,situando a supervisão
e a coordenação do sistema orçamentário.
Carga horária: 72 horas/aula.

ESPANHOL PARA NEGÓCIOS
Objetivo: Desenvolver um aprendizado da língua espanhola, por meio de conversação e
aplicação prática em diversas situações que exigem comunicação, leitura de panfletos e textos
específicos da área de negócios, como de ampliar a relação da empresa com setores interno e
externo, no marketing, na publicidade, nos serviços de compra e venda, na importação e
exportação. É uma ferramenta indispensável tanto para o desempenho profissional, quanto
para a melhoria e o crescimento da empresa.
Carga horária: 240 horas/aula.
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO PARA A QUALIDADE
Objetivo: Possibilitar um leque de ações e práticas organizacionais que podem ser tomadas
em conjunto com programas ou iniciativas de Qualidade Total, além de mostrar a importância
da Tecnologia da Informação dentro das organizações.
Carga horária: 40 horas/aula.

GESTÃO DE PROCESSOS
Objetivos: Propiciar conhecimento geral sobre gestão de processo aplicado à indústria,
serviços e processo administrativos e de apoio, realizando planejamento de processo, gestão
de controle de processo, gestão da verificação de processos, gestão de ações corretiva,
obtendo juntamente o conhecimento geral de estratégias de melhoria de processos.
Carga horária: 68 horas/aula.

INOVAÇÃO EMPRESARIAL
Objetivo: Capacitar profissionais de nível superior para conhecer o processo das novas
tecnologias aplicando conhecimentos e incluindo procedimentos para a visualização das
oportunidades de mercado.
Carga horária: 60 horas/aula.

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPES
Objetivo: Fazer com que vivenciem situações, reflitam sobre conceitos e modelos de liderança
e sobre características de motivação de equipes, visando a obtenção de resultados positivos
no trabalho. Demonstrando e praticando as novas técnicas de chefia que permitam uma
desenvoltura da equipe com maior participação da mesma, propiciando um maior desempenho
e produtividade.
Carga horária: 50 horas/aula.
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COMO FALAR EM PÚBLICO
Objetivo: Oferecer subsídios suficientes para se apresentar em público, visando que em uma
situação inusitada não ocorra à síndrome do medo e da inibição, visando o desenvolvimento /
aperfeiçoamento da capacidade de falar em público.
Carga horária: 40 horas/aula

MATEMÁTICA FINANCEIRA COM USO DA HP 12C
Objetivo: Estudar todas as funções da matemática financeira de forma prática e aplicável no
cotidiano ou em atividades relacionadas com o processo financeiro.
Carga Horária: 30 horas/aula.

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
Objetivo: Conceituar a administração de materiais e patrimônio permitindo a sua
compreensão, importância, abrangência e estrutura.Proporcionar o conhecimento e seus
sistemas: Gestão de estoques, compras, classificação e codificação, movimentação,
armazenagem e patrimônio.Estender o conhecimento das modernas técnicas da administração
de matérias e patrimônio aos alunos, com proposta que operacionalizam um trabalho
cooperativo dentro de um planejamento profissional, para o melhor desempenho de suas
atividades funcionais.
Carga horária: 40 horas/aula.

PLANEJAMENTO TRIBUTARIO: ICMS, IPI, ISS.
Objetivo: Apresentar e discutir com os participantes os temas propostos, habilitando-os a
interpretar e aplicar corretamente as Legislações Fiscais, eliminando assim, contingências
relacionadas com estes procedimentos.
Carga horária: 40 horas/aula.

CURSOS: Para capacitação e treinamentos
Soluções Empresariais
www.imecrn.com.br

RECURSOS HUMANOS: treinamento, desenvolvimento e capacitação.
Objetivo: Reconhecer a importância do treinamento e desenvolvimento como uma estratégia
organizacional na busca de vantagens competitiva.

Analisar

as

novas

práticas

de

treinamento e desenvolvimento voltadas para desenvolvimento de competências essenciais ao
negócio.
Carga horária: 40 horas/aula.

GESTÃO DA QUALIDADE EM VENDAS
Objetivo: Favorecer o desenvolvimento dos profissionais, no processo de automotivação, para
lidar com situações de atendimento. Identificação de habilidades e comportamentos que
favoreçam um relacionamento profissional com o cliente.
Carga horária: 40horas/aula

GESTÃO DE NEGÓCIOS DE PEQUENO PORTE
Objetivo: Discutir as habilidades e as capacidades relacionadas a coletas de informações,
elaboração de um plano de negócios realização de cálculos de parâmetros, índices e projetos
de negócios de pequeno porte.
Carga horária: 60 horas/aula.

TORNE-SE UM EMPREENDEDOR
Objetivo: Apresentar os fundamentos básicos do empreendedorismo e inter-relações com a
administração; noções do empreendedor; empreendedor Interno. Perfil e características do
empreendedor;

Programa

Brasil

Empreendedor;

Prêmios

Empreendedores

do

Ano

Intrapreneuer; Liderança Empreendedora. Cultura Empreendedora. Empowerment; casos de
Empreendedorismo.
Carga horária: 60 horas/aula.
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GESTÃO ESTRATÉGICA DE EMPRESA
Objetivo: Identificar os tipos de negócios da organização diante dos ambientes Externo e
Interno realizando diagnostico e analisando as variáveis que influenciarão as linhas de ação
para o cumprimento da missão e sua postura frente a sociedade.
Carga horária: 60 horas/aula.

VITRINISMO
Objetivo: Criar a capacidade de perceber como um produto é apresentado visualmente num
ponto-de-venda e sua imagem nas vitrines, entendendo as várias maneiras de se apresentar
um produto revelando a imagem e a valorização das suas principais qualidades.
Carga horária: 40 horas/aula.

FINANÇAS
Objetivo: Estudar o sistema financeiro, as políticas monetárias, fiscais, cambiais e de rendas,
analisando a dinâmica do mercado financeiro na sua estrutura autoridade e instituições.
Carga horária: 70 horas/aula.

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Objetivo: Ouvir a voz do cliente é mais que um simples processo é o indicador eficaz de uma
mudança de mentalidade empresarial onde o funcionário passa a ser visto como um aliado que
cuja competência de empenho depende diretamente o bom resultado que diferenciam a
qualidade dos seus produtos e serviços.
Carga horária: 40 horas/aula.

CURSOS: Para capacitação e treinamentos
Soluções Empresariais
www.imecrn.com.br

GESTAO POR COMPETENCIA NA ESTRATEGIA EMPREARIAL
Objetivo: Fornecer uma visão sobre a implantação de um modelo de gestão por competências
bem como os passos e estratégias para a formação de um banco de talentos interno.
Carga horária: 40 horas/aula.

CONHECIMENTO FLEXIBILIDADE E COMPROMETIMENTO
Objetivo:

Demonstrar o caminho para que as organizações busquem as competências

coletivas.
Carga horária: 40 horas/aula.

COMO ADMINISTRAR UMA PEQUENA EMPRESA
Objetivo: Realizar planejamentos que envolvam recursos humanos, administração de
materiais e financeira, a formação de custos e preços de venda e analise de mercado e da
gestão estratégica.
Carga horária: 40 horas/aula.

COMO ADMINISTRAR O TEMPO
Objetivo: Analisar quanto custa seu tempo para a empresa e saber com precisão quando é
desperdiçado, estudando os meios de organizar as tarefas de modo eficiente.
Carga horária: 40 horas/aula.

COMO GERENCIAR MUDANÇAS
Objetivo: Fornecer todas as ferramentas necessárias para que possam promover com sucesso
as mudanças em sua empresa.
Carga horária: 40 horas/aula.
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PALESTRAS
•

Atendimento ao cliente;

•

Liderança

•

Motivação e entusiasmo;

•

Relacionamento interpessoal;

FORUM ;

CONGRESSOS;

SEMINÁRIOS;

WORKSHOP;

Se você realmente deseja fazer a diferença na sua empresa, precisa encontrar um
caminho único para sua equipe.

