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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 ESTRATÉGICA
DE MARKETING

O curso de especialização em Gestão Estratégica de Marketing foi concebido

dentro de uma visão pluralista de entender o comportamento do novo

consumidor, preparar o mercado para receber e atuar em novos

empreendimentos, identificar oportunidades de mercado, consolidar o meio

digital como um canal de relacionamento, entender os novos paradigmas para o

Marketing, utilizando-se de autores e profissionais renomados para fundamentar

o curso.

Ao longo do curso o aluno tem a oportunidade de elaborar consultorias aos seus

temas de interesse, trazendo desafios vivenciados diariamente para serem

debatidos e solucionados em conjunto com profissionais que fazem parte do

corpo docente do curso.

O curso tem como objetivo preparar gestores para atuar nas áreas de marketing e

estratégia, melhorando o planejamento de ações de Mercado ao buscar

resultados mais consistentes. O MBA em Gestão Estratégica de Marketing visa

oferecer uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre o estado da

arte nas teorias e práticas da administração mercadológica. Deste modo, o curso

foi planejado por renomado Corpo Docente que discutirá temas como:

consultoria em marketing, fundamentos da gestão estratégica de marketing em

empresas modernas, o marketing sustentável e responsabilidade social,

marketing de rede e mídia digital, a gestão de marcas e lançamento de produtos

inovadores, estratégia de comunicação de marketing, dentre outros assuntos.

Os principais fundamentos que diferenciam a Pós-Graduação no Cesusc em

Gestão Estratégica de Marketing são:

- O reconhecimento pelo MEC da qualidade de ensino do Cesusc, sendo destaque

em Santa Catarina no ensino de Administração de Empresas;

- Oportunidade de adequar os fundamentos do Marketing à realidade dos

profissionais catarinenses e

- Pós-graduação, Lato Sensu, em Marketing diferenciada – proporcionando a

vivência da prática de técnicas e teorias contemporâneas de Marketing aplicados nas 

melhores Instituições e Empresas no Brasil e no Exterior.



COORDENAÇÃO

Dra. Aline Pereira Soares

Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC/UFSC) - área de Mídia.

Atua desde 2000 como Professora e Pesquisadora da UERJ, UFRRJ e atualmente

da UFSC e Cesusc dentre outras Instituições nos cursos de Administração,

Marketing e Comunicação Social. Tem experiência na área de Administração de

Empresas com ênfase em Marketing, Pesquisa de Distância, desenvolvendo

trabalhos nas seguintes áreas: gestão do conhecimento, metodologia da pesquisa,

comunicação interna, educação a distância, empreendedorismo, gerenciamento

de marketing, estratégias mercadológicas e pesquisa de mercado. Atualmente é

Professora dos Cursos de Administração e Gestão Comercial (EaD) da Faculdade

CESUSC, mantida pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina; participa

do NEOGAP Núcleo de Estudos Organizacionais e Gestão de Pessoas,

coordenado pela Profa Drª Marina Keiko Nakayama. Também atuou como

consultora em marketing trabalhando para UERJ, KFC, Petrobras (julho/2006 a

atual), Coca-Cola, Sul América Seguros, Pão de Açúcar (CBD), Avon , Wella,

Enfoque Pesquisa de Marketing e Sinergia Pesquisa e Assessoria Mercadológica.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais graduados em quaisquer áreas de conhecimento e empreendedores

que atuam ou necessitam aperfeiçoar os conhecimentos na área de marketing

para melhor tomada de decisões estratégicas para o negócio.

DURAÇÃO DO CURSO

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



DISCIPLINAS

.: Seminário de Formação Profissional (10 h/a)

.: Fundamentos da Gestão Estratégica de Marketing (10 h/a)

.: Comportamento do Consumidor e Psicologia de Vendas (20 h/a)

.: Marketing Sustentável e Responsabilidade Social (20 h/a)

.: Pesquisa de Marketing / Inteligência Competitiva de Mercado (20 h/a)

.: Marketing de rede e Mídia Digital (30 h/a)

.: Estratégia de Produtos e Novos Produtos (20 h/a)

.: Gestão dos Preços de Venda (30 h/a)

.: Estratégia de Comunicação de Marketing (30 h/a)

.: Gestão Logística/Processo de Distribuição Trade Marketing (30 h/a)

.: Marketing de Varejo e de Serviços (30 h/a)

.: Planejamento de Vendas e Negociações (20 h/a)

.: Satisfação, Retenção e Fidelização de Clientes – Relacionamento (20 h/a)

.: Seminário de Práticas Gerenciais - Tendências e Perspectivas do Marketing Global (20 h/a)

.: Plano de Marketing (30 h/a)

.: Plano de Negócios ou Artigo Científico (10 h/a)

.: Metodologia da Pesquisa (10 h/a)

CORPO DOCENTE

Esp. Luis Fernando Palermo

MSc. Marcelo Augusto Menezes Deluca

Esp. Maurício Pantaleão

MSc. Thiago Colares

Dr. Jovane Medina Azevedo

Esp. Wagner Bacha Meana

Esp. Andre Almeida de Souza

Dra. Aline Pereira Soares

Dra. Aline Regina Santos

MSc. Gustavo Gomes Bublitz

MSc. Kelly Cristina de Oliveira Costa

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



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

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

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 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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