
  



 

 

 

 

 

Descritivo – Nanodegree 

Unidade: Inova Business School SP1 Paulista 

Período: 2019-01 

 

A Inova Business School oferece algumas vagas em seus cursos regulares (MBAs e Pós-graduações) para 

alunos que queiram se atualizar em áreas específicas, sem precisar cursar um programa completo.  

Estes são os Nanodegrees: micro-certificações que demonstram no seu currículo uma atualização 

contínua, o que é e será, segundo as tendências em Educação, um forte diferencial. Em cada módulo dos 

programas regulares, um número limitado de vagas é aberto para alunos de Nanodegrees. Ao se matricular no 

“curso”, você se juntará à turma em andamento e, além de se atualizar na área de seu interesse, ainda irá 

reforçar a sua rede de relacionamentos. Confira abaixo todas as áreas que serão oferecidos os Nanodegrees: 

 

 



 

 

 

 

Confira agora quais nanodregrees já possuem agenda confirmada para 2019, na unidade Inova SP1 Paulista: 

 

 

 

Horário das aulas: das 19h às 22h30 

Local das aulas: Inova Business School - unidade SP1 Paulista 

Endereço: Alameda Santos, número 2441, andar 9, Jardim Paulista, São Paulo/SP 

 

Inscrições 

Diretamente com a Inova, via e-mail: sp1paulista@inovabs.com.br 

Quantidade de vagas por turma: de 3 a 5 vagas. 

*A taxa de inscrição/matrícula será cobrada no seu plano de pagamento. 

Formas de pagamento: 

1 - Cartão de débito ou dinheiro (no primeiro dia de aula – desconto de 5% no valor do curso) 

2 - Cartão de crédito: no primeiro dia de aula você passará todo o valor do curso + taxa de inscrição 
contratado no seu cartão. Parcelamento no cartão de crédito em até 4x. (verifique a disponibilidade de 
pagamento recorrente). 

Nanodegree - área Professor (a) Dias de aula 

Carga 
horária 

total 
(Presencial 
e Canvas) 

Valor de 
investimento 

Taxa de 
inscrição Valor total 

Economia e Cenários 
Macroeconômicos  

Anderson 
Pellegrino 

26/02, 12/03, 
19/03 e 26/03 

de 2019 
24 h/a R$   1.206,09 R$ 60,00 R$ 1.266,09 

Conceitos e fundamentos de macroeconomia. Construção de um cenário para os próximos 5 anos do Brasil 
e do mundo. 

 
 

 
Gestão Estratégica de 
Negócios 

 
André 

Guimarães 

 
30/04, 07/05, 
14/05 e 21/05 

de 2019 

 
24 h/a 

 
R$    1.206,09 

 
R$  60,00 

 
R$ 1.266,09 

Planejamento estratégico passo a passo. Análise setorial. Estratégias de crescimento empresarial. Parceiras 
e alianças estratégicas. Modelo Inova Consulting de planejamento estratégico – SBB (Strategic Buiding 
Blocks). 

 



 

 

 

 

 

 

Obs: se a empresa onde você trabalha é quem pagará este nanodegree para você, fale diretamente com a 
Inova e emitiremos a nota fiscal, contrato e boleto em nome da sua empresa. 

Dúvidas? Entre em contato e agende um bate-papo para conhecer a história, time de professores e todos os 
cursos que a Inova oferece!  

_____________________________________________________________________________ 

Contatos da Inova Business School - SP1 Paulista 

Site: www.inovabs.com.br/paulista 

 

 

Endereço: Alameda Santos nº 2441, 9º andar Edifício Bela Santos. Bairro: Jardim Paulista.  

São Paulo/SP (Esquina com Rua Bela Cintra – estamos a uma quadra da Av. Paulista) 

Estação de metrô mais próxima: Consolação (linha verde) 

 

Telefones: (11) 9 6930-6083 (Celular e WhatsApp)  |  (11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 

E-mails: sp1paulista@inovabs.com.br e marcele.blanco@inovabs.com.br 

 

Siga a Inova nas redes sociais e fique por dentro dos eventos e novidades! 

 

InovaBusinessSchoolSP1Paulista                                Inovabspaulista         

   Inova Business School                                                 Inova Business School 

 

 A Inova Business School está em São Paulo com a parceira GS1 Brasil. www.gs1br.org 



 

 

 



 

 

 


