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A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

- Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

O curso de Mestre em Administração de Negócios, em inglês Master in Business 
Administration, é voltado para egressos do curso de Administração ou para quem 
quer aperfeiçoar seus conhecimentos na área, pretende posição de comando em 
uma grande empresa e/ou se aproximar do mundo corporativo. É, em geral, muito 
procurado por empresários, executivos e gestores.

- Duração mínima de 360 horas/aula;
- Aulas costumam acontecer aos sábados ou à noite;
- Alunos debatem situações reais (cases) em sala de aula;
- As aulas a distância não devem exceder 20% do curso;
- 2/3 do curso devem ser dedicados à disciplinas de gestão e administração;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).

MBA – Master in Business Administration



MBA EM GESTÃO E MARKETING ESPORTIVO

O esporte possui ampla relevância na sociedade, seja por seu papel educador, através de 

seus valores, como também do ponto de vista econômico pelo desenvolvimento de 

negócios e suas associações.

Ao longo do tempo percebe-se um crescimento exponencial da indústria do esporte no 

mundo, principalmente nas grandes potências. Pode-se dizer que o segmento tem papel 

fundamental, devido ao fato de que os países que dominam este setor no mundo são as 

nações mais desenvolvidas do ponto de vista econômico. Estamos falando de um setor 

da economia que representa 3% do PIB no Brasil e faz parte de um fenômeno social em 

que as pessoas se relacionam e vivenciam constantemente suas histórias e acontecimentos.

A organização esportiva no Brasil tem um modelo por si só amador, baseado na reunião de 

pessoas em prol da prática esportiva. Porém, o desenvolvimento e o investimento no 

segmento apresentam-se em franco crescimento no país, entretanto a gestão continua 

nas mãos de pessoas que enxergam o esporte apenas como lazer, sem dar a devida 

importância as suas oportunidades de crescimento e otimização, o que seria o caminho

 natural da sociedade, como ocorreu nas grandes potências mundiais.

Por todo este contexto, houveram investimentos na ordem dos bilhões de reais, nos últimos 

anos no Brasil, com grandes eventos esportivos. Em um intervalo pequeno de tempo o país 

sediou a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, fato que só tinha ocorrido 

nos Estados Unidos com os mesmos eventos em 1994 e 1996. Além de outros acontecimentos 

marcantes como o Pan 2007. 

Contudo, o legado visto foi ínfimo. Com todo este cenário favorável é preciso fomentar o esporte, 

que urge por profissionalismo em sua essência. Precisa-se desenvolver a indústria esportiva, 

o que passa pela capacitação de novos gestores e um melhor desenvolvimento dos atuais.

A carência de cursos desta natureza, tanto na gestão quanto marketing esportivo é de 

importância fundamental para que possamos dar continuidade ao legado e tirar bom proveito 

do que foi investido para a concepção dos grandes eventos esportivos. 

Diante do exposto, o curso de Gestão e Marketing Esportivo vem ao encontro da necessidade de 

profissionalização efetiva deste segmento. Além disto, o conteúdo busca abranger e 

instrumentalizar os participantes com todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento 

da indústria esportiva através de sua gestão. Outro ponto importante é o tipo de conteúdo que 

busca de forma sólida as melhores práticas do tema no mundo, de forma atualizada.



COORDENAÇÃO

Esp. Rafael Zanette

Administrador formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Pós-Graduação em Gestão e Marketing no Futebol pelo Instituto Catarinense de 

Pós-Graduação (ICPG). Foi vice-presidente do Instituto Brasileiro de Marketing Esportivo 

(IBME). Trabalhou no departamento de marketing e comercial de Informídia Pesquisas 

Esportivas. Foi Diretor de Planejamento de Marketing Esportivo na agência Figer 360. 

Depois foi convidado para ser Gerente de Marketing da Sociedade Esportiva Palmeiras. 

No ano de 2017 trabalhou no Avaí Futebol Clube como Diretor de Negócios. Atualmente é 

o Diretor Executivo da Passione Marketing Esportivo. Além disso, é estudioso da área 

desde 2003, com artigos publicados, professor de cursos de marketing esportivo pelo 

Brasil (SENAC, UFBA, Trevisan, IESB), palestrante em diversos eventos por todo o Brasil. 

Autor e organizador do livro o Marketing Esportivo no Brasil. Assinou mais de 10 colunas 

no Brasil e exterior, bem como foi fonte dos principais veículos do país, como Globo News, 

Estado de São Paulo, Record News, Isto É Dinheiro, CBN, entre outros. Possui 5 prêmios 

em sua carreira, incluindo a melhor ação de marketing em 2014 pelo Palmeiras. Possui o 

principal Instagram do Brasil em marketing esportivo, com mais de 53 mil seguidores: 

@marketing_esportivo

PÚBLICO-ALVO
CORPO DOCENTE

MSc.Juliana Durayski

Esp. Juliana Vital

Dra. Maria Cristina F. A. Zambon

Dr. Nicolas Caballero

MSc. Paulo Scarduelli

Esp. Rafael Zanette

Esp. Thiago Mansur

MSc. Virgilio Neto

Esp. Bruno Koerich

MSc. Bruno Comicholi

Esp. Carlos Bonatelli

Esp. Euller Victor

MSc. Fabiano Gerber

MSc. Fernando Lengler

MSc. Geraldo Campestrini

MSc. Gustavo Lopes



DISCIPLINAS

.: Fundamentos de Marketing (20h/a)

.:Marketing Esportivo (30h/a)

.:Gestão Esportiva no Setor Público e Privado (20h/a)

.:Política Internacional e Nacional no Esporte (10h/a)

.:Indústria do Esporte (20h/a)

.:Comunicação Estratégica no Esporte (10h/a)

.:Tópicos Avançados de Marketing Esportivo (40h/a)

.:Gestão de Espaços Esportivos (20h/a)

.:Gestão de Eventos Esportivos (20h/a)

.:Marketing Digital (20h/a)

.:Gestão de Marca do Esporte (20h/a)

.:Legislação e Direito no Esporte (20h/a)

.:Empreendedorismo no Esporte (20h/a)

.:Formação de Preços e Finanças no Esporte (20h/a)

.:Comunicação dentro de uma Organização Esportiva (20h/a)

.:Consultoria em Marketing Esportivo (20h/a)

.:Gestão de Carreira no Esporte (10h/a)

.:Metodologia da Pesquisa (20h/a)

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de nível superior, das mais diversas áreas de formação, empreendedores, 

executivos, administradores, funcionários de instituições públicas e privadas ligadas ao 

esporte que o visualizem como negócio e buscam conhecimento, qualificação e 

aperfeiçoamento gerencial para ingressar e assumir uma carreira executiva na gestão do 

esporte, desenvolvendo a capacidade de negociação, articulação, apresentação de 

qualidade e autogerenciamento para atingir alto desempenho como gestores neste 

mercado. Sobretudo as pessoas com formação em Administração, Marketing, Educação 

Física, Publicidade, Jornalismo e Direito.

Pessoas interessadas e profissionais do mundo dos esportes, que o visualizem como 

negócio e mercado e buscam conhecimento e qualificação para lidar melhor com esta 

atividade, isto é, gestores que já atuem em clubes, federações, confederações, ligas 

municipais, academias, prefeituras, secretarias de esporte, universidades ou faculdades,

 imprensa esportiva, organizações não-governamentais, recreativa de empresas, 

associações, indústrias e fabricantes de materiais esportivos, indústria e comércio de 

produtos para o esporte etc.

A abrangência geográfica prevista é por um público que resida na região sul do país, 

provenientes dos principais centros.



Sexta-feira: das 19h às 23h
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo). 

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h

DURAÇÃO DO CURSO

Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

24 X R$ 599,20
1ª parcela para dia 28/05/2019

INVESTIMENTO



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Certidão de nascimento ou casamento - em conformidade com o documento

de identidade;

c) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

d) CPF;

e) Comprovante de residência;

f) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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