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Ana Otávia descreve a estrutura do curso da Universidade de Edinburgh, as experiências, 
dificuldades e lições de quem mergulhou de cabeça nesse curso 
 
Para ajudar na decisão de quem esta pensando em cursar um MBA no exterior, mas não 
tem muita informação de como o curso funciona e do que vai vivenciar, decidi enfocar 
neste artigo o curso de MBA, primeiramente descrevendo a estrutura do curso da 
Universidade de Edinburgh, e posteriormente relatando as experiências, dificuldades e 
lições que aprendemos quando mergulhamos em um curso como este.  
 
O curso de MBA 
 
O curso de MBA aqui na Universidade de Edinburgh, considerado pela revista The 
Economist o quarto colocado no Reino Unido e o sétimo na Europa, é dividido em quatro 
unidades(trimestres).  
 
A primeira é composta de oito matérias obrigatórias, sendo elas: Finanças, Economia, 
Ética, Comportamento Organizacional, Contabilidade, Estatística, Gerenciamento de 
Operações e Marketing. Esta unidade tem o objetivo de dar a todos uma base geral em 
termos de negócios e é caracterizada pelo método tradicional de educação (aulas diárias e 
regulares e exames no final do período).  
 
Em paralelo, existe um trabalho em grupo da matéria Ética, onde são estudados casos 
ligados ao assunto. Os exames acontecem na última semana com 2 provas por dia. Apesar 
de bastante estressante, pois estudamos estas matérias em apenas 9 semanas, é um período 
fundamental para haver mais equilíbrio entre os alunos, que vem de diversas áreas e paises 
(temos por exemplo um capitão da marinha indiana, um médico sul africano, um militar 
italiano, uma editora americana da CNN etc).  
 
A partir da segunda unidade já temos mais liberdade para decidir as matérias que queremos 
cursar. Nela temos apenas uma matéria obrigatória (gerenciamento estratégico) e podemos 
escolher as outras três ou quatro matérias dentre as diversas opções disponíveis, além de 
uma língua estrangeira. O sistema de avaliação neste período é dividido entre trabalhos em 
grupo e individuais, apresentações, composições e exames (avaliados também por uma 
equipe de fora da Universidade).  
 
Aqui começa com mais força uma das mais complexas e difíceis atividades do MBA: 
trabalho em grupo. É realmente desafiador trabalhar em um grupo, com pessoas de 
diferentes origens, culturas, experiências profissionais e pessoais, religiões, conceitos e etc, 
onde não existe hierarquia, onde os participantes têm diferentes expectativas e padrões 
sobre o trabalho e ao mesmo tempo, a quase totalidade da equipe possui espírito de 
liderança e conhecimentos suficientes para discutir os assuntos. Em uma primeira etapa 
desta unidade, surgiram várias crises entre os integrantes das equipes, que tiveram que 
aprender a estabelecer “regras” de convívio e participação, já que a hierarquia que 
geralmente se aplica em ambiente de trabalho, não está formalmente presente aqui.  



 
No terceiro período, apesar de mais uma vez, podermos escolher 2 ou 3 matérias opcionais, 
alem da língua estrangeira, acontece em paralelo à matéria obrigatória, estratégia 
corporativa (que acontece por uma semana apenas e com apresentação durante este período, 
de dois trabalhos em grupo por equipe), o Lothian Project, que é um trabalho em grupo de 
aplicação prática do aprendido em empresas locais e o Car Simulation (também por uma 
semana), que é um programa de computador que simula a realidade na indústria 
automotiva, com base em dados atuais, onde os grupos devem criar, gerir e tomar decisões 
relativas aos diversos departamentos das empresas neste setor, diante das diversas 
mudanças no mercado e na concorrência.  
 
No começo deste período, quando os participantes das equipes já estão em uma situação 
mais confortável com os colegas, existe uma troca de integrantes em todas as disciplina e 
então mais uma vez entramos na “zona de desconforto”, só que desta vez, com a 
experiência acumulada nas equipes anteriores. A avaliação é mais uma vez bem 
diversificada, de acordo com as matérias escolhidas, sendo composta de composições (de 
em média 3 a 4 mil palavras cada), exames (também analisados por uma equipe de fora da 
universidade), apresentações (inclusive ao quadro de Diretores da empresa cliente do 
Lothian Project), relatórios, planos de negócios e atuação durante o Car Simulation.  
 
O quarto e último período é destinado à dissertação de cerca de 15 mil palavras. Nele com a 
ajuda de um supervisor, temos que gerenciar o nosso tempo e produzir, praticamente de 
maneira solitária, o que é considerado por muitos a parte mais importante do mestrado (sim, 
MBA aqui não é apenas uma pós-graduação, mas sim um mestrado). Isso por que mesmo 
se o aluno passar com distinção em todas as matérias (e eu diria que isso é bem difícil), se 
ele for reprovado na dissertação ele termina o curso apenas com o diploma, que significa 
uma pós-graduação.  
 
A dissertação deve ser escrita seguindo uma metodologia e formato pré-estabelecido e é 
examinada não apenas pelo supervisor, como também por um grupo de doutores externos à 
Universidade. No meio disso tudo, tem também apresentações de Empresas de diversos 
setores, que vem a Universidade discutir as suas estratégias, apresentações dos ex-alunos, 
de agências de recrutamento, de órgãos do governo sobre vistos e dados sobre o 
desenvolvimento do país, workshops sobre temas importantes como network, carreira, 
currículo etc, além de dois finais de semana imperdíveis nas acomodações da Universidade 
nos Highlands (Terras Altas), cujo objetivo é o desenvolvimento de trabalho em equipe e 
liderança através de atividades ligadas ao esporte, como canoagem, velejamento, ciclismo, 
etc.  
 
Uma experiência de vida 
É realmente incrível o volume de informações e experiências que os estudantes de MBA 
daqui acumulam durante apenas um ano de curso. Neste período de constantes pressões e 
até desconforto, aprendemos a lidar com as diferenças culturais (somos estudantes de 35 
diferentes países, sendo 80% de fora do Reino Unido e eu a única brasileira... Ao longo do 
curso percebemos porém, que estas diferenças são até fáceis de superar), com o 
gerenciamento do nosso tempo (com um grande numero de reuniões, estudos, trabalhos, 
etc), com as incertezas do mercado (em um ano muita coisa pode acontecer... Neste período 



do meu curso, atravessamos até uma guerra),aprendemos também a viver em um país 
diferente (com outra língua, clima, costumes e etc), a administrar a saudade dos amigos e 
da família, a viver em um ambiente extremamente competitivo e ao mesmo tempo 
acolhedor e acima de tudo aplicar tudo isso à nossa vida pessoal e profissional.   
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