
CONHEÇA OS CURSOS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO DA UCL

https://www.ucl.br/


INTRODUÇÃO .........................................................................................................3

UCL MANGUINHOS ..............................................................................................5

UCL CARIACICA ..................................................................................................16

UCL MANHUAÇU ................................................................................................21

CONCLUSÃO ........................................................................................................26

SOBRE A UCL ........................................................................................................28



INTRODUÇÃO



4

INTRODUÇÃO

A cada dia, mais e mais graduados chegam  

à mesma conclusão: investir em uma  

pós-graduação se tornou imprescindível para 

manter-se atualizado, adquirir expertise em 

um segmento da área de atuação escolhida, 

qualificar-se para cargos estratégicos e de 

liderança e alcançar maior retorno financeiro.

Não é à toa que os cursos do tipo lato sensu (MBA e 

especialização) têm atraído cada vez mais pessoas que 

sabem como a formação contínua é importante para 

ter uma carreira de destaque, afinal, eles são moldados 

para capacitar profissionais que serão capazes de se 

reinventar e de se manter atualizados e aptos a suprir as 

necessidades do mercado.

Justamente por isso preparamos este e-book especial, com 

todas as nossas 18 opções de pós-graduação, para que você 

conheça e identifique qual será o curso fundamental para 

dar uma guinada no seu futuro. Boa leitura!

https://www.ucl.br/
http://blog.ucl.br/pos-graduacao-o-que-voce-precisa-saber-antes-de-fazer-a-matricula-4/
http://blog.ucl.br/por-que-comecar-seu-plano-de-carreira-o-mais-cedo-possivel/


UCL MANGUINHOS



6

UCL MANGUINHOS

Para iniciar este e-book, começaremos falando da 

nossa primeira unidade, a UCL Manguinhos, onde 

você encontra tanto opções de especializações 

quanto de MBAs para complementar sua 

formação e dar o próximo passo na sua trajetória 

profissional. A seguir, você conhecerá um pouco 

mais sobre cada um dos cursos. Fique atento!

https://www.ucl.br/
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UCL MANGUINHOS

ESPECIALIZAÇÕES

Os cursos de especialização, como o próprio nome 

deixa claro, permitem que você se aperfeiçoe em 

determinada área, mantenha-se informado acerca das 

tendências e novas ferramentas no ramo e adquira 

habilidades e conhecimentos práticos para se tornar 

referência no setor.

Dessa forma, será possível alcançar um status maior na 

profissão escolhida, conquistar cargos de especialista 

e, consequentemente, ter uma remuneração elevada. 

Ao todo, são nove as opções disponíveis no campus 

Manguinhos com duração majoritária de 18 meses, exceto 

em um caso do qual falaremos mais à frente. A seguir, você 

verá quais são eles e as particularidades de cada um:

https://www.ucl.br/
http://blog.ucl.br/o-que-e-preciso-para-mudar-de-profissao-veja-nossas-dicas/
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UCL MANGUINHOS

MARKETING DIGITAL

O curso de Marketing Digital é voltado para os 

profissionais que desejam atuar em um dos segmentos 

com maior expansão na área.

Ao longo das aulas, os estudantes se aprofundam sobre 

os modelos de negócios digitais, a utilização das redes 

sociais no fortalecimento de marcas, as estratégias de 

publicidade e venda no meio virtual e as técnicas de 

ranqueamento nas páginas de busca.

Por essa razão, a matriz curricular conta com disciplinas 

que abordam o mercado tradicional e os contrastes 

com o online, como Comportamento do Consumidor e 

Design de Interação, Mobile Marketing, Gestão e Análise 

de Campanhas e Planejamento de Mídia Digital.

BANCO DE DADOS

A especialização em Banco de Dados destaca uma 

das áreas que mais demandam profissionais de TI no 

mercado. Durante os meses de formação, você tem 

uma visão completa sobre programação, análise de 

informações, performance e aspectos técnicos de 

software para poder executar, monitorar e gerir o banco 

de dados de qualquer companhia.

Entre os mais relevantes conteúdos do curso estão, por 

exemplo, SQL – Básico, SQL – Avançado, Segurança em 

um Sistema de Banco de Dados, Engenharia de Software  

e Performance e Tunning em Oracle.

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/marketing-digital/
http://blog.ucl.br/como-trabalhar-com-marketing-digital-2/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/banco-de-dados/
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UCL MANGUINHOS

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A especialização em Segurança da Informação aprimora 

suas habilidades e competências sobre os conceitos de 

segurança na rede e prepara você para adquirir know-how 

a respeito das regulamentações de outros países sobre o 

assunto, infraestrutura de compartilhamento de dados, 

evolução da internet e preservação de informações dos 

clientes durante o atendimento virtual.

Não é à toa que você vai estudar disciplinas com enfoque 

prático, como Arquitetura e Protocolos de Redes de 

Computadores, Segurança em Infraestrutura de Rede 

Cabeadas e Redes sem Fios, Sociedade, Comércio 

Eletrônico e Espionagem Econômica e  Aspectos Éticos e 

Jurídicos Relevantes em Segurança da Informação.

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/seguranca-da-informacao/
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UCL MANGUINHOS

AUDITORIA E  

GESTÃO AMBIENTAL

O curso de Auditoria e Gestão Ambiental tem como 

objetivo capacitar profissionais para cumprir e fazer 

valer a legislação vigente sobre sustentabilidade, 

meio ambiente e cadeia produtiva, seja em empresas 

privadas ou órgãos públicos. Assim, será possível tomar 

medidas que visem à redução de danos à natureza e à 

preservação da flora e da fauna.

Por isso, você estudará matérias que englobam temáticas 

como Gestão de Resíduos Sólidos, Gestão de Recursos 

Hídricos, Gestão de Emissões Atmosféricas e Avaliação e 

Gerenciamento de Riscos Ambientais.

ENGENHARIA DE  

PROJETOS INDUSTRIAIS

A opção com foco em Engenharia de Projetos Industriais 

é destinada aos profissionais de construção civil, 

elétrica e mecânica que desejam atuar na elaboração, 

no desenvolvimento e na aplicação de projetos 

industriais em qualquer uma dessas áreas.

Para que isso seja possível, as matérias lecionadas em 

sala de aula trazem conteúdos que envolvem legislação, 

administração financeira e aspectos técnicos do trabalho, 

como é o caso de Controle de Documentação Técnica, 

Engenharia Orçamentária, Viabilidade Econômica de 

Projetos e  Instrumentação e Automação Industrial.

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/auditoria-e-gestao-ambiental/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/engenharia-de-projetos-industriais/
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UCL MANGUINHOS

ENGENHARIA DE  

CONTROLE E 

INSTRUMENTAÇÃO

A sexta modalidade é centrada em 

Engenharia de Controle e Instrumentação, 

uma vez que o setor de automação 

industrial tem requisitado cada vez mais 

engenheiros especialistas no segmento 

para atuar no controle tanto de peças e 

equipamentos quanto na formulação de 

processos com uso de softwares.

Elementos Finais de Controle, 

Identificação de Sistemas, Algoritmos de 

Controle e Aspectos de Segurança, por 

exemplo, são algumas das disciplinas que 

você estudará.

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/engenharia-de-controle-e-instrumentacao/
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UCL MANGUINHOS

ENGENHARIA DE  

PETRÓLEO E GÁS NATURAL

O curso de Engenharia de Petróleo e Gás Natural é mais 

um destinado aos engenheiros. A indicação aqui é para 

quem deseja aprimorar as habilidades e os conhecimentos 

teóricos e práticos para atuar nas etapas de exploração, 

produção e comercialização de ambos os combustíveis.

É por isso que disciplinas como Engenharia de  

Poço I e II, Geofísica e Geologia do Petróleo e  

Gás Natural e Engenharia de Reservatório I e II  

fazem parte da sua grade curricular.

ENGENHARIA DE  

SEGURANÇA DO TRABALHO

A especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 

é a única modalidade ofertada com duração de 24 meses 

no campus Manguinhos. Ao longo desse período, ela 

capacita profissionais para atuarem de forma preventiva 

na otimização do ambiente de trabalho de companhias 

de produção, bens e serviços.

Em sua grade curricular é possível encontrar  

matérias como: Ambiente e as Doenças do Trabalho, 

Legislação e Normas Técnicas, Proteção do Meio 

Ambiente e Ergonomia.

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/engenharia-de-petroleo-e-gas-natural/
http://blog.ucl.br/pos-graduacao-em-engenharia-conheca-as-principais-modalidades/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/engenharia-de-seguranca-do-trabalho/
http://blog.ucl.br/pos-em-engenharia-de-seguranca-do-trabalho-vale-a-pena-cursar/
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UCL MANGUINHOS

ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

A especialização em Engenharia de Estruturas é destinada 

aos profissionais do ramo da construção civil que querem 

se qualificar e ampliar o conhecimento prático em 

relação ao comportamento das fundações, à segurança 

estrutural e aos recursos tecnológicos para a elaboração 

de projetos com propostas sustentáveis etc.

Estruturas de Madeira, Alvenaria Estrutural, Estruturas 

Mistas e Fundações, por exemplo, são algumas das 

disciplinas que você verá ao longo da sua formação.

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/engenharia-de-estruturas/
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UCL MANGUINHOS

MBAS

Não são apenas os cursos de especialização que você encontra no 

campus Manguinhos. A unidade também oferece MBAs, que são 

voltados para capacitá-lo para atuar em cargos gerenciais dentro  

de uma organização.

Tudo isso, é claro, por meio de um conteúdo técnico que atende às 

demandas do mercado e fornece o know-how necessário para lidar 

com as inovações e os processos internos do meio corporativo.

Ao todo, você tem seis opções para cursar, mas, como quatro delas são 

semelhantes às da UCL Cariacica, vamos abordá-las mais a fundo no 

próximo tópico, certo? Aqui, você saberá mais sobre MBA em Gestão 

da Produção e da Manutenção e MBA em Gestão Estratégica de 

Pessoas. Acompanhe!

https://www.ucl.br/
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UCL MANGUINHOS

MBA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO 

E DA MANUTENÇÃO

O curso de Gestão da Produção e da Manutenção tem 

duração de 18 meses e foco em estimular o conhecimento 

e as habilidades dos alunos para que eles possam otimizar 

de forma estratégica os processos dentro de uma 

empresa, seja ela do ramo industrial ou de construção, 

otimizando, assim, os custos internos.

Dentre as principais disciplinas da grade curricular 

desse MBA, podemos citar: Planejamento Estratégico, 

Gestão da Cadeia de Suprimentos, Gestão da Produção 

e Operações Confiabilidade e Mantenabilidade e 

Disponibilidade I e II.

MBA EM GESTÃO  

ESTRATÉGICA DE PESSOAS

A formação em Gestão Estratégica de Pessoas está 

centrada no capital humano e no seu valor para o 

crescimento e para o bom funcionamento de  

qualquer companhia.

Para tanto, ao longo dos seus 18 meses de duração, 

você se aprofundará na necessidade de formar equipes 

de alto desempenho, na integração de projetos e nos 

colaboradores e nos processos de comunicação no 

ambiente de trabalho.

Entre as principais disciplinas vistas no decorrer do 

curso, estão: Gestão da Remuneração, Endomarketing, 

Legislação Trabalhista, Cultura e Poder nas Organizações 

e Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas.

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gestao-da-producao-e-da-manutencao/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gestao-estrategica-de-pessoas/
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UCL CARIACICA

Saindo de Manguinhos e indo para Cariacica, 

damos continuidade a nossa oferta de Master of 

Business Administration. Ele é o carro-chefe das 

pós-graduações no campus e tem sido responsável 

por atrair pessoas que já estão ativas no mercado 

e almejando não só promoções, mas uma carreira 

ascendente nas empresas em que atuam.

Ao todo, você conta com quatro alternativas que possuem 

o mesmo período de duração: um ano e seis meses. Veja 

quais são elas:

https://www.ucl.br/
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UCL CARIACICA

1. MBA EM LOGÍSTICA

A primeira delas é o MBA em Logística, que é voltado 

para os profissionais que querem aperfeiçoar o controle 

sobre a cadeia produtiva, desde a compra de insumos 

até a entrega do produto finalizado.

Tudo isso por meio da implementação de novas técnicas e 

de sistemas que aperfeiçoem cada etapa (negociação com 

fornecedores, transporte, estocagem, distribuição etc.).

Para tanto, você terá disciplinas como: Custos Logísticos, 

Distribuição Física, Modelos de Previsão e Séries 

Temporais e Redes Logísticas de Suprimentos.

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-logistica/
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UCL CARIACICA

2. MBA EM GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS

O MBA em Gerenciamento de Projetos oferece aos 

estudantes as competências necessárias para assumir 

o planejamento, a execução e o controle de projetos de 

qualquer nível de complexidade, no setor  

público e/ou privado.

Dessa forma, você estará apto a lidar com os índices de 

performance e a manejar orçamentos, prazos estimados, 

material utilizado, taxa de tarefas entregues etc.

Algumas das disciplinas que você terá:  

Administração e Planejamento Estratégico, Iniciação de 

Projetos, Gerenciamento da Qualidade e Gerenciamento 

de Comunicação.

3. MBA EM GESTÃO INTEGRADA EM 
QUALIDADE E CERTIFICAÇÕES

A terceira opção de Master of Business Administration 

na unidade é em Gestão Integrada em Qualidade e 

Certificações. Nela, os alunos se aprofundam sobre os 

aspectos relacionados aos projetos sustentáveis, à 

gestão ambiental no setor produtivo, à segurança do 

trabalho, à implementação de normas para auditorias 

internas e externas (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 etc.) e muito mais.

É por essas razões que você estudará uma boa gama de 

conteúdos, como Mecanismos de Acompanhamento 

e Avaliação, Requisitos Legais da Gestão Ambiental, 

Requisitos Legais de Saúde e Segurança Ocupacional e 

Indicadores da Qualidade e Avaliação

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gerenciamento-de-projetos/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gestao-integrada-em-qualidade-e-certificacoes/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gestao-integrada-em-qualidade-e-certificacoes/
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UCL CARIACICA

4. MBA EM GESTÃO  
ESTRATÉGICA DE VAREJO

O MBA em Gestão Estratégica em Varejo visa ao mercado 

do varejo no país e aos aspectos técnicos para expandi-lo 

e aumentar o faturamento. Ao mesmo tempo, procura-se 

diminuir os custos com produção e otimizar os canais 

de venda e a relação com o consumidor.

Ao se matricular, você vai conferir disciplinas como 

Análise em Varejo, Plano de Negócios, Logística e 

Operações, Varejo Online e Inteligência Competitiva.

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/mba-gestao-estrategica-de-varejo/
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UCL MANHUAÇU

Por fim, vamos falar das opções de curso na nossa 

unidade Manhuaçu, que tem o foco exclusivo em 

especializações — todas elas com alta demanda 

do mercado e contando com grade curricular 

sistêmica e duração de 12 meses. Confira:

https://www.ucl.br/
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UCL MANHUAÇU

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

O primeiro deles tem foco no Gerenciamento de Projetos 

e pode ser cursado como um extra para sua formação em 

paralelo ao MBA na mesma área que citamos no tópico 

anterior. Durante as aulas, cada estudante se dedica 

à investigação e à compreensão do planejamento 

estratégico de projetos. Ou seja, a elaboração de novos 

modelos de projetos nos quais não só os processos são 

analisados, mas também o uso de tecnologias, a aplicação 

de ferramentas, o atendimento ao consumidor e por aí vai.

Algumas das matérias mais marcantes no curso são, sem 

dúvidas: Liderança e Competências Gerenciais, Gerência 

de Escopo, Gerência de Risco e Iniciação de Projetos.

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/gerenciamento-de-projetos-facig/
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UCL MANHUAÇU

ENGENHARIA DE  
SEGURANÇA DO TRABALHO

A especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 

é similar à oferecida na unidade de Manguinhos, mas possui 

algumas distinções importantes. A primeira delas é a duração 

inferior (cerca de 12 meses). Outro ponto relevante é que 

ela capacita profissionais para atuar na prevenção de 

acidentes no ambiente de trabalho e na valorização do 

capital humano como principal bem de qualquer empresa.

Para tanto, traz um conteúdo dedicado a esmiuçar as 

normas do setor, a promover novas técnicas de inspeção e 

regularização delas e a promover a melhoria contínua das 

condições de trabalho para todos os funcionários.

Fazem parte da grade curricular desse curso matérias como: 

Higiene do Trabalho, Proteção Contra Incêndio e Explosões, 

Administração à Engenharia de Segurança e Tópicos Especiais 

em Segurança e Saúde no Trabalho.

https://www.ucl.br/
https://www.ucl.br/pos-graduacao/engenharia-de-seguranca-do-trabalho-facig/
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UCL MANHUAÇU

ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

O curso de Engenharia de Estruturas, como você 

já deve ter notado, também é oferecido no campus 

Manguinhos. Ambos têm planos pedagógicos similares 

e o mesmo público-alvo (o de profissionais da 

construção civil).

A diferença entre eles consiste, basicamente, na duração 

e na oferta das aulas. Enquanto o de Manhuaçu dura 

12 meses e tem aulas mensais de sexta a domingo, o de 

Manguinhos dura 18 meses e tem aulas exclusivamente 

aos sábados, de forma alternada.

https://www.ucl.br/
http://www.ucl.br/pos-graduacao/engenharia-de-estruturas-facig/
http://blog.ucl.br/engenharia-civil-e-arquitetura-quais-sao-as-principais-diferencas-entre-os-cursos/
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CONCLUSÃO

Como você viu, não faltam opções de cursos lato 

sensu para você se especializar em determinada 

área ou se qualificar ainda mais para assumir 

uma posição estratégica dentro do seu setor e, 

futuramente, dentro da empresa onde trabalha 

— alcançando não só cargos de gestão, mas 

também de supervisão, coordenação e direção.

Não perca mais tempo e invista já na sua formação para 

trilhar uma carreira promissora!

https://www.ucl.br/
http://blog.ucl.br/engenharia-civil-e-arquitetura-quais-sao-as-principais-diferencas-entre-os-cursos/


rockcontent.com

INTRODUÇÃOSOBRE 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 três 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, Twitter e Instagram) 

e saiba mais sobre como podemos ajudá-lo a ter uma formação 

ímpar e que, de fato, preparará você para o mercado de trabalho!

http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
https://www.facebook.com/faculdadeucl
https://twitter.com/faculdadeucl
https://www.instagram.com/faculdadeucl/
https://www.facebook.com/faculdadeucl
http://blog.ucl.br/
https://www.ucl.br/
http://youtube.com/faculdadeucl

	INTRODUÇÃO
	UCL Manguinhos
	UCL Cariacica
	UCL Manhuaçu
	Conclusão
	Sobre a UCL

