
PÓS-GRADUAÇÃO

MBA EXECUTIVO INTERNACIONAL
EM GESTÃO DE NEGÓCIOS

 



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 EXECUTIVO INTERNACIONAL EM GESTÃO DE 
NEGÓCIOS 

COORDENAÇÃO
Coordenador da Equipe Técnica: Adm. Especialista Carlos Melim Passoni

Coordenador da Universidade Lusófona: Mestre Joaquim Motta Veiga

O MBA Executivo trata-se de um Curso internacional, com docentes brasileiros e 
portugueses, planejado em parceria com a Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, de Lisboa. O curso foi desenvolvido para profissionais que ocupam ou 
desejam ocupar cargos de gerência ou funções estratégicas nas organizações, e também, 
para aqueles que desejam empreender novos negócios. 
No último semestre do Curso os alunos terão a oportunidade de participar de uma viagem 
de estudos a Lisboa, caso tenham interesse, compreendendo palestras, seminários e 
visitas a empresas.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais graduados nas mais diversas áreas do conhecimento que desejam adquirir 
capacidade de gestão empresarial para atuar como executivos ou empreender novos 
negócios.

DISCIPLINAS

.: Relacionamento Interpessoal (10h/a)

.:Psicossociologia das Organizações (20h/a)

.:Estratégia Empresarial (20h/a)

.:Coaching Executive e Carreira (20h/a)

.:Gestão da Comunicação (10h/a)

.:Mediação de Conflitos (10h/a)

.:Gestão de Equipes e Liderança Estratégica (20h/a)

.:Ética Corporativa (10h/a)

.:Inovação e Desenvolvimento de Novos Negócios (20h/a)

.:Gestão Mercadológica (20h/a)

.:Gestão Comercial (10h/a)

.:Business Agility: agilidade no mundo dos negócios (10h/a)

.:Marketing Digital Estratégico (20h/a)

.:Gestão de Projetos (20h/a)

.:Finanças Empresariais (20h/a)

.:Gestão dos Canais de Distribuição (20h/a)

.:Mudança Econômica Global e Cenários Futuros (20h/a)

.:Metodologia da Pesquisa (20h/a)

.:Marketing Internacional (20h/a)

.:Comércio e Relações Econômicas Internacionais (20h/a)

.:Mercados e Investimentos Financeiros (20h/a)



CORPO DOCENTE
Dr. Allan Augusto Platt
Dr. Arnaldo José de Lima
MSc. Carlos Eduardo Correa Nogueira
Esp. Cristiane Egert Ribeiro
Dra. Denise Maria Nunes
MSc. Fernando Ramos Lengler
MSc. Gustavo Gomes Bublitz
MSc. José de Oliveira Guimarães
Pós-Doutor José Baltazar Salgueirinho 
Osório de Andrade Guerra

Msc. Joaquim José Pereira da Mota Veiga 
MSc. Juliana Durayski
MSc. Kelly Cristina de Oliveira Costa 
Esp. Laine Valgas
MSc. Léo Vitor Alves Redondo       
Esp. Lucrécia Miranda                                                                                                                                      
Esp. Mariana Maurício Koch Neves                                                                                                               
Dr. Roberto Moraes Cruz  
MSc. Sérgio Murilo Schutz             

INVESTIMENTO

24x de R$560,00

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

Sexta-feira: das 19h às 23h
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min de intervalo). 
** As aulas com Professor português serão ministradas durante a semana, 
das 18h às 23h.

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

PROMOÇÃO
Os inscritos concorrerão a um Tablet ou uma passagem aérea de ida e volta a Lisboa, Portugal, 
desde que o número mínimo de inscritos seja 30 e 35 alunos respectivamente.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma do Curso de Graduação (Frente/Verso);

b) Cédula de Identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para fins de 

Registro;

c) CPF;

d) Histórico de graduação;

e) 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes

f) Comprovante de residência;

g) Comprovante de Pagamento da Taxa de Matrícula

Obs.: As cópias do diploma de graduação (frente e verso) e do histórico da graduação 
deverão ser entregues autenticadas em cartório. Os demais documentos 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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