OBJETIVO DO CURSO
Entre na área comercial, com demanda constante de
profissionais qualificados!
A Graduação Tecnológica em Gestão Comercial
é um curso de curta duração e focado na prática
profissional. A área comercial possui uma taxa de
empregabilidade bastante elevada e torna-se a opção
de cada vez mais pessoas que buscam qualificação
para alavancar a carreira.
No UNIFEMM você aprenderá a gerenciar negócios
comerciais, realizar negociações e compras, vendas e
pós-vendas, além de planejar e executar projetos de
marketing e de prospecção de preços para equipes
de vendas.

O QUE IRÁ APRENDER
1. Analisar cenários internos e externos nos contextos
comerciais para tomada de decisão
2. Planejar, organizar, dirigir e controlar negócios
comerciais
3. Analisar demonstrativos financeiros e definir
preços, pautando-se em diferentes aspectos
4. Gerir estrategicamente a área comercial
considerando compra, venda e pós-venda

PARA QUEM É O CURSO
Profissionais que tenham interesse em negociação,
compra, venda, pós-venda, liderança de equipes de
vendas e processos de marketing.
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CARGA HORÁRIA
O curso tem carga horária total de 1.680 horas,
divididas em 4 períodos.

Wagner Cardoso Silva
Coordenador do curso
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GRADE CURRICULAR
1º Período
Direito do consumidor - 40h
Gestão de Pessoas - 80h
Fundamentos da Administração - 80h
Fundamentos de Contabilidade - 80h
Elementos da Matemática - 80h
Leitura e Produção de Textos - 40h

2º Período
Logística Empresarial - 80h
Planejamento Tributário - 40h
Empreendedorismo, criatividade e inovação - 80h
Gestão de Projetos - 80h
Optativa I - 40h

3º Período
Análise de Balanço - 80h
Direito Empresarial - 40h
Planejamento Estratégico - 80h
Estatística Aplicada à Gestão - 80h
Gestão de Marketing e E-commerce - 80h
Direito do Trabalho - 80h
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4º Período
Administração Financeira e Orçamentária - 40h
Organização, Sistemas e Métodos - 80h
Gerenciamento de Transporte e Distribuição - 80h
Ética, Cidadania e Relações Étnico raciais - 80h
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Condições
de Pagamentos
COMECE A ESTUDAR POR APENAS

Matrícula de

R$

49

,00

+50%

de desconto

em todo o curso

Mensalidade a partir de

R$ 129,90*
no boleto

*Os preços praticados no curso estão descritos
através das Portarias Oficiais, publicadas no website do UNIFEMM.

Inscreva-se
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