
Novidades em MBA
e Pós-Graduação para
finanças e tecnologia

FIA/USP estréia curso de banking, Ibmec acrescenta programa de desenvolvimento
de carreiras e Senac lança especialização em gerenciamento de projetos

Claudinei Santos, diretor
acadêmico de projetos da ESPM

s principais instituições de ensino das áreas de finanças
e de tecnologia da informação estão com novidades
para quem pretende começar cursos pós-graduação latu
sensu ou de MBA no meio do ano. Mas é preciso se
apressar porque as inscrições já estão na reta final.

Um dos destaques é o MBA em Banking da
Fundação Instituto de Administração (FIA) da
Universidade de São Paulo (USP). O curso visa
preparar os alunos para lidar com o crescimento das
operações de crédito, os novos patamares de taxas de
juros e câmbio, e as exigências da gestão de riscos
frente às normas nacionais e internacionais, além da

bancarização em massa. O programa de 18
meses é completado com uma simulação em
que os participantes aprendem como operar
um banco. "O objetivo é que os alunos
passem a ter visão estratégica dos bancos.
Assim eles descobrem como construir pro-
dutos", explica o coordenador do curso,
Roy Martlanc.

Outra novidade na FIA é que todos
os cursos MBA tiveram suas cargas horárias
elevadas de 400 horas para 480 horas e pas-
saram a ser divididos em dois módulos: 240
horas de gestão de negócios e 240 horas
numa área escolhida pelo próprio aluno.

Ainda na área de finanças, o Ibmec
está lançando o programa de desenvolvimen-
to de carreiras. O recurso, que antes era
exclusividade dos alunos da graduação, agora
será extensivo aos alunos de MBA dos cursos

Negócios e Executivo em Finanças. Segundo a coorde-
nadora do Ibmec Cultura, Jaqueline Giordano, o serviço
acontece por meio de workshops, que abordam o planeja-
mento, auto-conhecimento e plano de ações para o desen-
volvimento da carreira. "Com a consultoria, procuramos
orientar no mapeamento das habilidades", diz.

O Ibmec, aliás, começa mais uma turma do
CBA (Certificate in Business Administrationt) progra-

ma de pós-graduação lato sensu, voltado para jovens
que estão na fase pré-gerencial da carreira, e que mescla
conteúdos empresarial e de mercado financeiro. Com o
objetivo de aproximar os alunos da realidade do merca-
do, o programa contém estudos de caso de empresas
que abriram o capital recentemente (ALL, Gol e
Natura), operações transnacionais (Inbev) e de concen-
tração de mercado (Nestlé-Garoto).

Para quem prefere o tradicional, a Fundação
Álvares Penteado (FAAP) aceita inscrições para mais
uma turma do MBA Executivo Internacional, com foco
em gestão estratégica de negócios, em que os alunos
cursam parte do programa no exterior. Das 639 horas do
programa, 36 são opcionais nos EUA. Outra opção é o
mesmo programa com carga horária de 567 horas/aula
e módulo internacional opcional.

A ESPM abre inscrições para a primeira turma
de meio de ano para dois cursos de pós. O de Gestão de
Vendas apresenta estratégias de agregação de valor aos
canais de marketing.

O curso, que era MBA e virou especialização,
ficou mais enxuto, com a carga horária diminuindo de
600 para 360 horas. Segundo o diretor acadêmico de
projetos da ESPM, Claudinei Santos, a mudança vai
permitir um foco em gestão de vendas.

Já o curso, Gestão Empresarial e Inovação
Tecnológica, é direcionado para executivos de empresas
altamente envolvidas com alta tecnologia. O objetivo
do programa é desenvolver os conceitos para a cons-
trução de relações produtivas entre o mundo dos negó-
cios e o das tecnologias.

Para os profissionais de TI, a Faculdade Senac
de Ciências Exatas e Tecnologia inaugura o novo for-
mato do PM Book para a pós-graduação em
Gerenciamento de Projetos. O curso explora os proces-
sos usados no controle de um projeto técnico que tratam
da gerência de custos e de recursos, análise de risco,
cronograma de implantação, relacionamento com
clientes e fornecedores.
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