MBA

Domine ferramentas
para a solução de
problemas complexos

MBA

APRESENTAÇÃO
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.
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estratégica nas organizações.
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.

OBJETIVO DO PROGRAMA
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O curso, ministrado por profissionais com sólida formação acadêmica e extensa vivência de mercado,
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desafios do mundo corporativo.
)2+,!,"*+$"*"+1'û!"2,-/&*"&/,-00,-/&+$/"00/+,"01/!,/,#&00&,+)"*
!*&+&01/ĕý,!"*-/"00!,  Ҍ&,ҙ+,1*û5&*ҎцҎ+Ɣ)1&*3)&ĕý,!Ѹ"*
устшҚѷ,/*"&,!,-/,3"&1*"+1,!" /ğ!&1,0!0!&0 &-)&+0!,Ɣ )",û0& ,ҙ+0.2&01"+%
obtido grau igual ou superior a 7,0), o aluno do MBA em Management, com somente mais um semestre
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COORDENAÇÃO
Flávia de Souza Costa Neves Cavazotte

flavia.cavazotte@iag.puc-rio.br
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periódicos Brazilian Administration Review (BAR) e Brazilian Business Review (BBR); Líder do Tema
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socioambiental de negócios; liderança, criatividade e inovação; liderança, diversidade e cooperação
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COORDENAÇÃO
Marcos Caiado

marcos.caiado@prof.iag.puc-rio.br
Marcos Caiado é Mestre em Administração de Empresas pela PUC-Rio, instituição na qual também
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COORDENAÇÃO
Renata Barbieri Coutinho

renata.coutinho@prof.iag.puc-rio.br
Mestre em Administração e Economista pela PUC-Rio. Associada a Cambridge Family Enterprise Group,
consultoria internacional especializada em gestão e governança para empresas familiares. Acionista
de um grupo familiar e conselheira da ELFSM. Professora de Governança na PUC- RJ desde 2008 e
coordenadora do curso Gestão Estratégica de Empresas Familiares e MBA Management. Possui mais
de 10 anos de experiência no mercado financeiro.Trabalhou no Opportunity Asset Management
ocupando cargos de gerência executiva na área Comercial. Hoje é membro do conselho consultivo da
Associação de Memória Empresarial (SP) e de Governança e Compliance da ACRJ. Integra também o
fórum de empresas familiares do IBGC/RJ.

DISCIPLINAS
Matemática Financeira com HP 12C

Marketing

Avaliação de Empresas e
de Projetos de Investimento

Organizações Contemporâneas

Contabilidade Financeira

Transformação Digital

Estratégia de Empresas

Processo Decisório e Negociação

Finanças Corporativas

Capacitação em Liderança

Formação de Preços

Jogo de Negócios

Gestão de Pessoas

Plano de Negócios

Internacionalização de Empresas

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
- Opcional

CARGA
HORÁRIA
Duração: 400 horas-aula com aproximadamente 16 meses de duração
. e início da próxima turma, consulte o site em
Para horário
www.iag.puc-rio.br/mbamanagement

PROCESSO
SELETIVO
A seleção será realizada com base em entrevista (que pode ser pessoal, por telefone,
WhatsApp ou Skype) com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do
candidato. Ao realizar a inscrição (no site), será agendada a data da entrevista e, posteriormente,
informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no curso. Só então será feita a
matrícula.

REDIRECIONAMENTO
DE CURSO

NÃO
SIM

INSCRIÇÃO ONLINE
E AGENDAMENTO DA
ENTREVISTA COM O
COORDENADOR DO CURSO

ENTREVISTA COM O
COORDENADOR
DO CURSO

APROVAÇÃO

MATRÍCULA

Invista em Você! A PUC-Rio no seu Currículo.
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 | WhatsApp: (21) 99452-7756 | E-mail: contato@iag.puc-rio.br
Site: www.iag.puc-rio.br

