
Especialização com foco na tomada de 
decisão de gestores, cobrindo áreas que são 
essenciais para o sucesso da organização, e o 
primeiro passo para o Mestrado Profissional 
em Administração de Empresas.
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O MBA em Management do IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio é 
um curso multidisciplinar que oferece a seus participantes ampla 
formação em gestão.

O programa se distingue por focar no desenvolvimento da 
capacidade de tomada de decisão estratégica nas organizações.

A porta de entrada para
o Mestrado Profissional

O MBA em Management foi estruturado seguindo uma abordagem que explora 
diferentes áreas da gestão essenciais para o sucesso das empresas, como 
Estratégia Empresarial, Finanças, Marketing e Gestão de Pessoas, a fim de 
preparar os participantes para a tomada de decisões estratégicas.

O curso, ministrado por profissionais com sólida formação acadêmica e extensa 
vivência de mercado, capacita profissionais e empreendedores para assumir 
novas responsabilidades e enfrentar os grandes desafios do mundo corporativo. 

O aluno do MBA em Management já deu o primeiro passo para ingressar no Mestrado 
Profissional em Administração de Empresas do IAG PUC-Rio (nota máxima - 5 estrelas - na 
última avaliação da CAPES, em 2017). Por meio do aproveitamento de créditos das disciplinas 
do Núcleo Básico (nas quais tenha obtido grau igual ou superior a 7,0), o aluno do MBA em 
Management, com somente mais um semestre de imersão, poderá concluir o Mestrado 
Profissional cursando apenas as matérias restantes no processo seletivo.

em Administração de Empresas com a nota máxima da CAPES

* *Consulte as normas do IAG PUC-Rio
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OBJETIVOS
DO PROGRAMA



 
A PUC-Rio como 
alma mater

Compromisso integral com a 
qualidade do ensino, tradição 
da PUC-Rio;

Time docente de notáveis, 
com extensa experiência de 
mercado e expertise 
acadêmica;

Atenção ao perfil e 
maturidade na formação de 
turmas, valorizando o 
networking;

Equipe dedicada ao cuidado e 
apoio individualizado aos 
alunos;

Desenvolvimento de 
competências de liderança 
integrado ao programa;

Material didático em gestão 
de negócios fornecido;

Campus ecológico próximo a  
serviços de estacionamento 
no entorno e ao ponto de 
integração do Metrô. 

Diferenciais:



A vanguarda do conhecimento 
para lidar com variáveis 
complexas,
visando soluções inovadoras que 
possibilitem 
a geração de vantagens 
competitivas para as empresas.

PÚBLICO-
ALVO
Direcionado a profissionais que ocupam ou estão se 
preparando para ocupar posições de gerência ou de 
coordenação, empreendedores, empresários, profissionais 
liberais e consultores com experiência prévia, que tenham 
vivência gerencial e que sejam motivados para enfrentar 
desafios.

O perfil de aluno do MBA em Management é um aspirante a 
gestor sênior, pragmático e voltado à ação, ávido por 
ferramentas de gestão. Busca complemento à sua formação 
que lhe confira firmeza e segurança para dialogar com seus 
superiores e liderar projetos mais complexos, com a 
chancela de uma instituição de renome que legitime seus 
esforços. Espera casos práticos e necessita equilibrar a 
ambição de aprender com a limitação de tempo para tal.

A seleção é baseada em análise de currículo e entrevista com a coordenação. 
O formulário de inscrições está disponível no site: 

PROCESSO
SELETIVO

www.iag.puc-rio.br/mbamanagement

Contatos:
contato@iag.puc-rio.br
(21)  2138-9240

Início em 
outubro: 

Turma semanal: 
Terças e quintas, 
das 19h15 às 22h30

Turma quinzenal: 
Sextas, 
das 14h às 21h, e 
sábados 
das 9h às 16h 

ou



Professora 
Flávia Cavazotte

Doutora em Administração, com ênfase em 
Comportamento Organizacional pela Virginia 
Commonwealth University e Mestre em 
Sociologia do Trabalho pela Eastern Michigan 
University. Professora na área de Liderança e 
coordenadora do Núcleo de Pesquisa em 
Organizações, Relações de Trabalho e 
Empregabilidade (NORTE) da PUC-Rio. 

Coordenadores adjuntos: 
Professores Marcos Caiado e Renata Coutinho

COORDENAÇÃO

Nivelamento
Matemática Financeira – 10 horas

Núcleo Básico
Avaliação de Empresas e de Projetos de Investimentos – 30 horas
Contabilidade Financeira – 30 horas
Estratégia de Empresas – 30 horas
Finanças Corporativas – 30 horas
Formação de Preços – 30 horas
Gestão de Pessoas – 30 horas
Internacionalização de Empresas – 30 horas
Marketing – 30 horas
Organizações Contemporâneas – 30 horas

Núcleo Complementar
Transformação Digital – 24 horas
Processo Decisório e Negociação – 24 horas
Capacitação em Liderança – 24 horas

Núcleo de Integração Disciplinar
Jogo de Negócios – 24 horas
Plano de Negócios – 24 horas

Trabalho de Conclusão de Curso - Opcional

DISCIPLINAS

O curso aborda temas essenciais 
à formação de administradores de alto nível:



Ter no currículo um título que leva o 
brasão da PUC-Rio já é um diferencial.
E aqui no IAG você vai estudar em uma 
das melhores escolas de negócios do 
país. Isso, por si só, já é uma vantagem 
competitiva para quem quer se 
destacar no mercado de trabalho, fora 
todo o networking que você leva 
daqui.
Um MBA extremamente dinâmico que 
te leva a uma imersão em gestão de 
empresas.

O MBA em Management do IAG PUC-
Rio foi muito importante na minha 
formação, pois sou advogada e, 
mesmo com experiência prática em 
gestão, o curso me permitiu conhecer 
as bases teóricas com grande 
aplicação prática imediata, uma vez 
que usa a metodologia de simulações 
e estudos de casos. Outra grande 
vantagem desse curso específico é a 
possibilidade de aproveitamento de 
créditos para o Mestrado Profissional 
em Administração do IAG. 
Sem dúvidas, o retorno que o curso 
trouxe para a  minha carreira foi 
enriquecedor, me permitindo, em 
seguida, ingressar no Mestrado, além 
de me incentivar a buscar 
continuamente ainda mais fontes de 
conhecimento no Brasil e no exterior.

Lygia Magacho

Hugo de Carlo

Depoimentos de
quem já cursou



Conheça todos os programas 
de MBA do IAG PUC-Rio:

Finanças Corporativas
Gerenciamento de Projetos Programas e Portfólios 
Gestão Comercial e de Vendas
Gestão de Investimentos
Gestão de Marketing
Gestão de Recursos Humanos
Planejamento Tributário Estratégico
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IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio
Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea - CEP: 22451-900 - Rio de Janeiro - RJ 

Tel.: +55 (21) 2138-9240  |  E-mail: contato@iag.puc-rio.br | Site: www.iag.puc-rio.br

www.iag.puc-rio.br/mbamanagement


