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Os alunos de MBA da Universidade de Chicago terão no ano que vem ainda mais oportunidades 
de escolha à sua disposição. A escola anunciou que o currículo para os alunos que começarem 
seus MBAs em 2009 será ainda mais flexível que o atual Chicago já tem a reputação de ser a 
universidade com o currículo obrigatório mais flexível. 
 
Os alunos do MBA em período integral de Chicago ainda precisam concluir os nove cursos 
básicos exigidos, mais um curso de liderança e nove cursos alternativos, ou opcionais. No 
entanto, a seleção disponível para os alunos que cursam esses novos cursos básicos foi 
aumentada. Em relação aos custos opcionais, os alunos podem escolher entre centenas de 
cursos, tanto na faculdade de administração como nos outros departamentos da Universidade 
de Chicago. 
 
Um dos motivos da mudança no currículo básico, é que a universidade decidiu levar em conta 
os diferentes treinamentos e experiências dos alunos que estão iniciando o programa. 
"Criamos um currículo híbrido de finanças contendo cinco semanas de finanças corporativas e 
cinco semanas de investimentos, que permitirá que todas as aulas-padrão de finanças 
corporativas e investimentos tenham um grau a mais de dificuldade", diz o reitor da 
Universidade de Chicago, Edward Snyder. "Um currículo flexível é importante porque não há 
um caminho curricular único para se ter sucesso na carreira." 
 
Os alunos de Chicago também estão recebendo uma área específica de estudo, em gerencia-
mento analítico. As outras disciplinas são contabilidade, econométrica e estatística, economia, 
iniciativa empresarial, finanças, finanças analíticas, administração geral, gerenciamento de 
recursos humanos, negócios internacionais, comportamento organizacional e administrativo, 
gerenciamento de marketing, gerenciamento de operações e administração estratégica. 
 
Chicago não é a única faculdade de administração a introduzir esse tipo de medida. Stanford e 
Yale foram pioneiras nos Estados Unidos no desenvolvimento de currículos mais centrados nos 
alunos, e outras universidades importantes como Columbia vêm fazendo o mesmo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out., 1 e 2 nov 2008, Eu & Investimentos, p. 
D10. 
 


