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INTRODUÇÃO

Para quem não sabe, o MBA é um curso 
de especialização voltado para as 
áreas de Negócios e Administração 

— tanto que o título em inglês significa 
Master in Business Administration. 

Essa é uma ótima oportunidade para profissionais 
que desejam adquirir conhecimento específico, 
ganhar um pouco mais de experiência, garantir 
uma nova certificação para agregar ao currículo e, 
assim, caminhar rumo à progressão da carreira.

A grande questão é escolher um curso de 
qualidade e que combine com o perfil de cada 
um, afinal, existem vários MBAs disponíveis 
no mercado de ensino e isso pode causar certa 
confusão. Então, para saber mais sobre o assunto 
e conhecer as opções oferecidas pela UCL, não 
deixe de conferir este material completo!

https://blog.ucl.br/desenvolvimento-de-carreira-7-praticas-para-decolar-a-sua/
https://www.ucl.br/
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POR QUE OPTAR POR UM MBA?

Embora seja importante, a conquista do 
diploma no Ensino Superior deixou de ser um 
grande diferencial para um profissional no 

mercado de trabalho. Hoje, a busca pela educação 
continuada é uma real necessidade para quem 
deseja se manter competitivo e mais propenso a 
conseguir as melhores vagas.

Diante disso, os cursos de especialização ganharam 
destaque. Eles são uma ótima oportunidade de 
aprender sobre uma área específica, desenvolver 
novas habilidades, expandir o networking e ainda 
incrementar o currículo com o título de especialista 
— o que, de fato, consegue diferenciar candidatos 
com um mesmo curso superior.

https://blog.ucl.br/para-que-serve-uma-rede-de-relacionamento-no-mercado-de-trabalho/
https://www.ucl.br/
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POR QUE OPTAR POR UM MBA?

Antes de escolher o curso ideal e iniciar os estudos, é preciso avaliar as alternativas 
disponíveis. A informação principal é saber que existem dois caminhos depois de ter 
completado a graduação: cursos do tipo stricto sensu e lato sensu.

Os primeiros são dedicados à carreira acadêmica e de pesquisa, sendo representados 
pelos mestrados, doutorados e pós-doutorados. Eles são realizados em parcerias com 
instituições de ensino, que dão o suporte necessário para o aluno se aprofundar no seu 
objeto de estudo e criar uma tese sobre ele.

Por sua vez, os lato sensu são mais voltados para quem deseja explorar as mais diferentes 
áreas do mercado que estão fora do ambiente acadêmico. Entre eles, podemos incluir a 
pós-graduação e o MBA.

https://blog.ucl.br/escolha-bem-descubra-as-diferencas-entre-mba-e-pos-graduacao/
https://www.ucl.br/


8

POR QUE OPTAR POR UM MBA?

Assim, é natural que haja um processo para 
selecionar os estudantes — nesse caso, além 
da comprovação acadêmica e do desempenho 
em provas específicas, geralmente é feita uma 
avaliação curricular.

Já uma pós-graduação comum (sem esse 
título de MBA) tem um leque de possibilidades 
mais amplo. São inúmeras as áreas de 
atuação compreendidas dentro das ciências 
Biológicas, Humanas e Exatas, sem que haja 
essa preocupação de formar lideranças ou 
administradores de alto nível.

Como já adiantamos, quem faz um MBA se forma 
como um Mestre em Negócios e Administração, 
segundo a tradução do termo em inglês. Logo, fica 
claro que essa é uma capacitação para quem quer 
trabalhar com gestão de negócios.

A maioria das instituições de ensino exige um 
tempo de experiência (que pode variar) do 
candidato que pretende ingressar nesse tipo de 
curso. Essa bagagem prévia é importante para a 
preparação de gestores e líderes, pois aproveita 
o fato de que eles já conhecem um pouco dos 
desafios vividos no meio.

DIFERENÇAS ENTRE UMA PÓS E UM MBA

https://www.ucl.br/
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POR QUE OPTAR POR UM MBA?

Um profissional da Fisioterapia, por exemplo, 
pode fazer uma pós em Estética Avançada, 
para melhorar a sua qualificação e direcionar 
os seus trabalhos para esse segmento e, não 
necessariamente, para ser o gestor de um 
negócio nessa área.

Em comum, o MBA e a pós-graduação têm 
a carga mínima de 360 horas definidas 
pelo MEC (Ministério da Educação). Cada 
instituição, entretanto, monta a sua grade 
curricular e pode exigir critérios distintos 
para a conquista da certificação, como a 
necessidade de realizar um Trabalho de 
Conclusão de Curso ou não.

https://www.ucl.br/pos-graduacao/estetica-avancada/
https://www.ucl.br/
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POR QUE OPTAR POR UM MBA?

Por essa razão, a escolha por um MBA, um mestrado ou uma pós-
graduação vai depender muito de cada um. O essencial é entender 
a sua vocação e buscar os caminhos mais adequados para alcançar 
os seus sonhos. Quem quer ser um docente de uma escola 
renomada, por exemplo, deve optar pelos cursos stricto sensu.

De forma semelhante, aqueles que pretendem ocupar cargos 
de gestão devem apostar nos MBAs como parte da preparação. 
Escolhendo um bom curso, não há dúvidas de que o profissional 
vai ter uma experiência enriquecedora para desenvolver a sua 
carreira — seja para administrar o seu próprio negócio, seja para 
gerir uma outra empresa.

Se a intenção não é ser um grande executivo, líder ou gestor, 
o mais indicado é procurar uma pós-graduação na sua área de 
interesse e não exatamente um MBA.

Quando se trata de carreira, não há 
certo e errado. Cada pessoa tem 
um perfil diferente, o que implica 
preferências e objetivos distintos. Além 
do mais, não há como dizer que um 
tipo de curso é melhor do que outro.

O que importa é a disposição do 
aluno em ser um profissional melhor 
a cada dia, independentemente se ele 
quer ser um professor para o resto da 
vida ou se deseja atingir uma posição 
privilegiada no mundo corporativo. 
Essas decisões são naturais, pois as 
trajetórias são diferentes.

QUANDO OPTAR POR UM MBA

https://www.ucl.br/
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QUAIS OS MBAS OFERECIDOS PELA UCL?

Reconhecendo a relevância do MBA na 
formação de um profissional, a UCL 
oferece o curso em algumas áreas 

consideradas estratégicas no mercado de 
trabalho atual. Como ponto em comum, vale 
dizer que todos eles têm carga horária de 
360 horas e duração prevista de 18 meses, o 
que equivale a quase dois anos de estudo. 

Outro detalhe é que são oferecidos no modelo 
presencial, o que exige a presença física do 
estudante nos dias e nos horários marcados 
pela instituição. Na maioria das vezes, as aulas 
acontecem aos fins de semana, para facilitar a 
conciliação da rotina escolar e profissional.

Veja a seguir quais são as oportunidades 
e descubra qual delas combina 
melhor com a sua carreira.

https://www.ucl.br/
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QUAIS OS MBAS OFERECIDOS PELA UCL?

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Milhares de corporações nos dias de hoje precisam 
de gerentes de projetos, profissionais que tenham 
visão sistêmica e que consigam aplicar os seus 
conhecimentos nas mais diversas etapas de um projeto 
(iniciação, planejamento, execução, controle etc.).

Essa é uma contribuição fundamental para que uma 
empresa possa otimizar os seus processos, manter-
se competitiva e atender às suas demandas de mercado. 
O MBA em Gerenciamento de Projetos é, portanto, 
muito procurado por pessoas já graduadas e que 
desejam aprimorar sua capacidade de gestão.

Uma das vantagens desse curso é ter um campo de atuação 
bastante vasto, já que todo tipo de organização pública e 
privada pode contratar esse especialista. No currículo do curso 
é possível encontrar temas como Planejamento Estratégico, 
Gerência de Risco e Competências Gerenciais. 

MBA EM LOGÍSTICA

O MBA em Logística tem como 
objetivo formar especialistas no 
campo logístico que sejam capazes 
de gerenciar todo o funcionamento 
das operações de uma empresa  
de forma a otimizá-las e garantir 
maior lucratividade.

Para isso, a matriz curricular 
contempla assuntos como: Gestão 
da Produção, Logística Reversa, 
Gestão Tributária, Distribuição 
Física, Terminais Logísticos e 
Análise de Investimentos. 

https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gerenciamento-de-projetos/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-logistica/
https://www.ucl.br/
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QUAIS OS MBAS OFERECIDOS PELA UCL?

MBA EM GESTÃO INTEGRADA EM QUALIDADE E CERTIFICAÇÕES

O setor produtivo depende muito do foco em 
qualidade como fator de melhoria constante. Não 
por acaso, existem tantas normas e certificações 
que servem para padronizar produtos ou serviços — 
provavelmente você já deve ter ouvido falar da ISO 
(International Organization for Standardization) ou da 
ABNT (Associação Brasileiras de Normas Técnicas).

Sendo assim, o domínio dessas técnicas contribui 
para a formação de um profissional competente 
e apto para lidar com essas questões. O curso de 
Gestão Integrada em Qualidade e Certificações 
foca na interpretação e na implantação de normas 
de qualidade, assim como nos princípios de gestão 
e de auditoria. 

https://blog.ucl.br/certificacoes-de-qualidade-conheca-as-principais-e-saiba-como-aplica-las/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gestao-integrada-em-qualidade-e-certificacoes/
https://www.ucl.br/
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QUAIS OS MBAS OFERECIDOS PELA UCL?

MBA EM GESTÃO 
ESTRATÉGICA DE VAREJO

Um dos desafios do mercado de varejo é buscar 
uma expansão estratégica e competitiva para 
sobreviver à concorrência do mercado. Essa tarefa 
demanda técnicas e ferramentas que são tratadas 
no MBA em Gestão Estratégica de Varejo.

É preciso, por exemplo, compreender toda a parte 
de atendimento, planejamento, comunicação, 
logística e uso de tecnologias para ter bons 
resultados nessa área. Por isso, a grade apresenta 
tópicos como Gestão Financeira, Inteligência 
Competitiva, Novas Tecnologias e Varejo Online.

https://blog.ucl.br/ja-pensou-em-fazer-um-mba-em-varejo-saiba-mais-neste-post/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gestao-estrategica-de-varejo/
https://www.ucl.br/
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QUAIS OS MBAS OFERECIDOS PELA UCL?

MBA EM GESTÃO  
ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Para completar, o MBA em Gestão Estratégia de 
Pessoas prepara profissionais para lidarem com os 
desafios ligados aos recursos humanos dentro das 
organizações. Quando bem-feita, a gestão de pessoas 
é capaz de promover o desempenho geral do negócio.

Isso envolve entender de seleção, recrutamento e 
retenção de talentos. Outros tópicos estudados no 
curso e que estão em alta são: Saúde e Segurança 
no Trabalho, Qualidade de Vida, Sustentabilidade 
e Responsabilidade Social, Liderança, Cultura 
Organizacional e Gestão do Conhecimento.

O aluno pode aproveitar uma formação completamente 
atualizada e que vai ajudá-lo a ganhar um enorme 
diferencial no mercado de trabalho.

MBA EM GESTÃO DA  
PRODUÇÃO E DA MANUTENÇÃO

A UCL oferece esse curso inédito na região, 
voltado para capacitar gestores que sejam capazes 
de integrar as áreas de Engenharia Mecânica, 
de Produção e Manutenção. Como o estado do 
Espírito Santo tem projetos industriais de grande 
porte, foi identificada a necessidade de qualificar 
profissionais para essa atividade.

O especialista em Gestão da Produção e da 
Manutenção aprende sobre conhecimentos 
gerais e avançados de gestão, além de assimilar 
técnicas específicas. Algumas das matérias 
que compõem a grade curricular são: Gestão 
da Cadeia de Suprimentos, Análise de Custos 
e Orçamentos, Planejamento Estratégico e 
Manutenção Preditiva e Detectiva.

https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gestao-estrategica-de-pessoas/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gestao-estrategica-de-pessoas/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gestao-da-producao-e-da-manutencao/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gestao-da-producao-e-da-manutencao/
https://www.ucl.br/
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QUAIS SÃO OS DIFERENCIAIS DA UCL?

CREDIBILIDADE NO MERCADO

Há quase 20 anos, a UCL atua no segmento 
de educação do Espírito Santo e tem sua 
credibilidade reconhecida no mercado 
de trabalho. Se o início dessa história foi 
marcado pela vocação para a área de Exatas, 
hoje os alunos podem explorar cursos em 
várias áreas do conhecimento, com foco em 
Engenharia, Tecnologia e Gestão.

Como está localizada em uma região de 
indústrias, a instituição assumiu o papel de 
fornecer mão de obra qualificada e contribuir 
para o desenvolvimento regional. Assim, 
as empresas já conhecem a qualidade do 
ensino da UCL, e isso contribui muito para a 
empregabilidade dos alunos.

Vamos focar, agora, nos diferenciais da UCL 
como parceira na construção de uma trajetória 
de sucesso para o seus alunos. Reunimos alguns 

motivos para você escolher a instituição na hora de fazer  
o seu MBA. Confira!

https://blog.ucl.br/confira-6-passos-para-ter-uma-carreira-de-destaque-na-engenharia/
https://blog.ucl.br/mba-em-gestao-tudo-que-voce-precisa-saber-para-comecar-o-seu/
https://www.ucl.br/
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QUAIS SÃO OS DIFERENCIAIS DA UCL?

QUALIDADE DO 
CORPO DOCENTE

Para  a UCL é fundamental 
ter uma equipe docente com 
sólida formação acadêmica 
e experiência profissional. 
Os professores passam por 
uma avaliação criteriosa e até 
recebem apoio para investir em 
capacitação continuada, como 
programas de Mestrado  
e Doutorado.

ÓTIMA 
INFRAESTRUTURA

Um ponto crucial para ter uma 
formação de alto nível é poder 
contar com uma infraestrutura 
de excelência, com salas de aula 
confortáveis e bem equipadas, 
além de laboratórios que 
ofereçam experiências práticas 
diferenciadas para os estudantes. 

OPORTUNIDADES 
DE PARCERIA

Para completar, a instituição 
está sempre em busca das 
melhores parcerias, para gerar 
oportunidades para os alunos. 
Um exemplo disso é a conexão 
com empresas que facilitam a 
inserção dos estudantes  
no mercado. 

https://www.ucl.br/
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CONCLUSÃO

O que você achou de conhecer os 
cursos de MBA da UCL? Todos eles 
foram elaborados para garantir uma 
capacitação diferenciada e ajudar a 
promover a carreira dos alunos.

Sabendo do valor que uma formação 
como essa é capaz de agregar ao 
seu currículo, não deixe de avaliar os 
cursos apresentados, para identificar 
qual deles tem mais a ver com os 
seus objetivos profissionais. Então, 
comece os estudos e dê mais um 
passo rumo ao sucesso!

https://www.ucl.br/


INTRODUÇÃO

SOBRE A UCL

Com atuação desde os anos 2000, a UCL - Faculdade do 
Centro Leste tem se destacado pela formação e pela preparação 
de profissionais capacitados na região do Espírito Santo. 
Atualmente, são dois campi em atividade e 18 cursos — com 
oferta tanto na graduação quanto na pós-graduação.

O desejo de expandir o espaço de troca do saber e, acima 
de tudo, de oferecer ensino de qualidade, reconhecido pelo 
MEC, não para. Prova disso é o incansável investimento em 
infraestrutura (biblioteca e laboratórios de pesquisa) e incentivo 
à produção científica.

Acompanhe nossas redes sociais (Facebook, YouTube e 
Instagram) e saiba mais sobre como podemos ajudá-lo a 
ter uma formação ímpar e que, de fato, prepara você para o 
mercado de trabalho!

http://facebook.com/faculdadeucl
https://twitter.com/faculdadeucl
http://youtube.com/faculdadeucl
https://www.linkedin.com/faculdadeucl
https://www.facebook.com/faculdadeucl/
https://www.facebook.com/faculdadeucl/
https://www.youtube.com/faculdadeucl
https://www.instagram.com/faculdadeucl/
http://blog.ucl.br/
https://www.ucl.br/
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