
                                                                   
 

MBA em Gestão de Negócios e Segurança de 

Fronteiras 
 

1 – Apresentação 

 

O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF) 

é uma instituição civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Foz 

do Iguaçu (PR), que tem como objetivo a criação de mecanismos para 

promover igualdade, integração e desenvolvimento das regiões de fronteiras. 

Por meio de parcerias públicas e privadas, estudos, diagnósticos, ações e 

projetos, o IDESF contribui para o fortalecimento das relações políticas, sociais 

e econômicas e o combate dos problemas próprios dessas regiões. 

 

Entre as ações desenvolvidas pelo Instituto está a formação de 

profissionais comprometidos e preparados para liderar e contribuir com o 

desenvolvimento das regiões fronteiriças. Já formamos mais de 400 alunos, 

desde 2017, em parceria com a ESIC - Business & Marketing School, 

reconhecida como uma das 20 melhores escolas de negócios do mundo, o 

IDESF passa a oferecer em 2021, o Master in Business Administration - MBA em 

Gestão de Negócios e Segurança de Fronteiras, na modalidade EAD.  

 

 O MBA em Gestão de Negócios e Segurança de Fronteiras propõe uma 

abordagem prática profissional direcionada para o desenvolvimento e 

aprimoramento estratégico de negócios em áreas de fronteiras. O curso conta 

com uma abordagem sistêmica e ágil para a aplicação em negócios de 

fronteira estruturada nos eixos negócios, logística, liderança, segurança. 

 

O curso qualifica os profissionais com uma visão sistêmica e estratégica 

para o ambiente empresarial, para atuar frente às características das 

fronteiras como propositores e/ou gestores de projetos e outras iniciativas que 

visem a gestão sistêmica, no controle e regulamentação ou na proposição de 

modelos para seu desenvolvimento socioeconômico das fronteiras. 

 

O MBA em Gestão de Negócios e Segurança de Fronteiras é indicado 

para empresários, gestores, líderes e profissionais que atuam nas áreas de 

fronteira e buscam o desenvolvimento estratégico para seus negócios. 

 

 

2 - Objetivos: 

● Formar gestores com visão sistêmica voltada para o planejamento de 

negócios para as fronteiras; 

● Oferecer conhecimentos aplicados para que os participantes sejam 

agentes transformadores das regiões ao qual estão inseridas; 

● Estudar as problemáticas regionais incentivando a cidadania e 

contribuindo para o planejamento estratégico em ações tecnológicas. 



                                                                   
 

● Desenvolver técnicas e ferramentas gerenciais para a tomada de 

decisões estratégicas para negócios de fronteiras; 

● Possibilitar estratégias para a análise prática, considerando os cenários 

sociais, organizacionais e econômicos das fronteiras 

 

3 - Carga Horária:  

● 360 horas/aula 

 

4 – Duração do curso 

18 meses  

 

5 – Periodicidade 

Módulos mensais – 01 módulo por mês 

Aulas ao vivo: segunda, terça e quartas-feiras 

Horário: 19 horas às 22 horas. 

 

6 – Sobre as aulas 

As aulas serão realizadas mensalmente, com encontros virtuais para debate e 

mentorias para a modelagem do projeto de negócios. 

 

7 – Conteúdo programático** 

  

Módulos obrigatórios CH Datas 

1 
Panorama e potencialidade das 

fronteiras  
15 

04, 05 e 06 de 

outubro de 2021 

2 

Orientação I:                                                      

Modelagem de negócios na 

fronteira 

30 

22, 23 e 24 de 

novembro de 

2021 

3 
Geopolítica e geoeconomia das 

fronteiras 
15 

13, 14 e 15 de 

dezembro de 

2021 

4 

Acordos de cooperação 

internacional na América Latina 

e MERCOSUL 

15 

31 de janeiro de 

2022 e 01 e 02 de 

fevereiro de 2022 

 

5 
Movimentos de capitais e 

tributação para as fronteiras 
15 

21, 22 e 23 de 

fevereiro de 2022 



                                                                   
 

6 

Gestão de projetos para regiões 

de fronteira: PMBOK e métodos 

ágeis  

15 

21, 22 e 23 de 

março de 2022 

 

7 
Teoria dos Jogos aplicada a 

estratégia de negócios 
20 

11, 12 e 13 de 

abril de 2022 

8 

Orientação II:                                                      

Mentorias de modelagens e 

negócios 

30 
16, 17 e 18 de 

maio de 2022 

9 
Inteligência competitiva e 

negociação comercial 
15 

13, 14 e 15 de 

junho de 2022 

10 
Governança e compliance no 

setor público e privado 
15 

25, 26 e 27 de 

julho de 2022 

11 
Liderança e gestão de equipes 

de alta performance 
15 

22, 23 e 24 de 

agosto de 2022 

12 

Análise de cenários e Gestão Em 

TI E-Business, E-Commerce e E-

Government 

15 
12, 13 e 14 de 

setembro de 2022 

13 

Segurança, cibersegurança e 

estratégias integradas para as 

fronteiras. 

15 
17, 18 e 19 de 

outubro de 2022 

14 

Logística, trade e Supply Chain 

infraestrutura em regiões de 

fronteira 

15 

14, 15 e 16 de 

novembro de 

2022 

15 

Agronegócio, turismo, comércio 

e infraestrutura como vetores 

regionais fronteiriços 

15 

12, 13 e 14 de 

dezembro de 

2022 

16 
Modelagem III: Modelagem de 

projetos (PMI) 
30  

13, 14 e 15 de 

fevereiro de 2023 

17 Workshops temáticos  70 Fluxo contínuo 

18 
Entrega do Projeto de 

Modelagem de Negócios 
-  

31 de março de 

2023 

 

 ** sujeito  a alterações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

 

8 – Visitas e viagens técnicas 

 Durante o curso, de modo optativo (custos por conta do aluno), serão 

propostas a realização de visitas técnicas organizadas para conhecer in loco 

a atuação de empresas e instituições no território nacional e/ou no exterior. 

 Com as visitas, os alunos enriquecem o aprendizado de sala de aula e 

obtêm dados que permitem o cruzamento de informações e a construção de 

um panorama mais aprofundado acerca das realidades estudadas, além de 

aumentar o networking. 

 

 Locais possíveis de visitação: 

 

ARCO 

SUL 

Rio Grande  

do Sul 

Santana do 

Livramento 

Polícia Federal; Batalhão do Exército; 

Comissaría de Polícia no Uruguai. 

Paraná 

Foz do Iguaçu 

Itaipu Binacional; Porto Seco; Receita 

Federal do Brasil; Polícia Federal; Parque 

Nacional do Iguaçu; Aeroporto 

Internacional de Foz do Iguaçu; Polícia 

Marítima da Polícia Federal; Batalhão de 

Policiamento de Fronteiras (BPFron) 

Foz do Iguaçu/ 

Paraguai 

Centro de Inteligência da Policía 

Nacional en Encarnación; Penitenciária 

de Encarnación; Usina Hidrelétria 

Binacional de Yacyretá 

ARCO 

CENTR

AL 

Mato Grosso  

do Sul 

Ponta Porã 

Linha internacional de fronteira seca; 

Polícia Federal, Receita Federal do Brasil 

e Batalhão do Exército 

Dourados 

Batalhão do Exército; Projeto SISFRON; 

Universidade Federal da Grande 

Dourados (ciclo de palestras) 

Corumbá Forte Coimbra; Polícia Ambiental 

ARCO 

NORTE 

Amapá Oiapoque   

Roraima  Pacaraima Operação Acolhida 

Rondônia 
Porto 

Velho/Abunã 
Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira 

Amazonas Tabatinga   

 

 

 



                                                                   
 

 

9 – Modelo de Negócio Internacional para as Fronteiras 

Ao final do curso, os alunos deverão entregar a Modelagem de Negócio 

Internacional em modelo CANVAS para a Fronteira que será orientado ao 

longo do curso por professores selecionados previamente.  

 

10 – Certificação 

O MBA em Gestão de Negócios e Segurança de Fronteiras é um curso 

lato sensu que atende aos requisitos do Conselho Nacional de Educação - 

Câmara de Educação Superior, Resolução CNE/CES n° 01, de 3 de abril de 

2001, artigo 6, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de 

pós-graduação. Para o recebimento do certificado o aluno deverá cumprir 

as normas e limites mínimos de frequência (75% - SETENTA E CINCO) 

estabelecidos pela instituição. 

 

11 – Documentos para matrícula no curso 

● Cópia do RG (não é válido CNH); 

● Cópia do CPF; 

● Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

● Cópia do diploma e histórico de curso de graduação; 

● Cópia do comprovante de residência atualizado; 

● Foto 3x4. 

 

12  - Valores: 

R$ 7.128,00 em  até  18x no  cartão  de  crédito  ou  boleto  bancário; 

R$ 6.415,20 à  vista  ( 10% de desconto). 

 

13 - Nos valores estão inclusos: 

● 360 horas de curso; 

● Mentorias com professores especializados; 

● Certificação de conclusão do curso, pela Faculdade ESIC Brasil e IDESF. 

 

14 - Diferenciais do curso 

Aulas ao vivo com professores especializados; 

Mentorias práticas para modelagem de projetos de negócios; 

Visitas técnicas (não obrigatórias); 

Certificação internacional; 

 


