
MBA prepara profissionais para nova realidade da Região dos Lagos do RJ 
 
Universidade abre MBA em Gestão Estratégica e Inteligência em Negócios Primeira aula de 
marketing será realizada neste sábado (16). 
 
O crescimento econômico da Região dos Lagos do Rio de Janeiro nos últimos anos pode ser 
mensurado pela indústria da construção civil, pelo aumento no fluxo de helicópteros com 
destino às plataformas de petróleo e pelos diversos projetos de grande porte previstos pelos 
municípios, entre eles a implantação do polo logístico de Cabo Frio, ampliação do Porto do 
Forno e revitalização do polo logístico e industrial de São Pedro da Aldeia. Essa nova realidade 
requer profissionais especializados para atuar nas diferentes frentes operacionais, bem como 
na área de gestão. 
  
Para atender a essa demanda regional, a Universidade Veiga de Almeida (UVA) elaborou um 
curso de especialização que vai de encontro às necessidades do mercado: o MBA em Gestão 
Estratégica e Inteligência em Negócios. O curso foi estruturado no sistema modular, e atende, 
segundo a universidade, às necessidades de aperfeiçoamento dos profissionais de diferentes 
áreas de atuação. São 400 horas de aprendizado, iniciadas com os fundamentos de gestão, 
que possibilitam o nivelamento da turma. Os demais módulos foram agrupados por áreas 
afins, que enfocam todo o processo de um negócio, como pessoas, projetos, marketing e 
finanças. O curso oferece, ainda, um módulo voltado à consultoria e outro de processos com 
ênfase em logística e qualidade. 
  
O coordenador do MBA, professor Ricardo Veloso, explica que por ser modular, o curso permite 
o ingresso de novos alunos sempre que um novo tema é iniciado. Segundo a UVA ainda há 
tempo de fazer a inscrição para os interessados que pretendem iniciar no segundo módulo, 
que é o de Gestão de Marketing. Cada módulo possui, em média, quatro disciplinas e as aulas 
ocorrem de quinze em quinze dias, sempre aos sábados. 
  
A primeira aula de marketing será realizada neste sábado (16)  das 8h às 17h, em Cabo Frio. 
Além das aulas, segundo a universidade, os alunos são convidados a refletir sobre questões 
importantes da economia local, por meio de palestras e fóruns. Outro diferencial é a série de 
simulações, por meio de jogos empresariais, que possibilitam ao aluno desenvolver 
competências como a decisão estratégica. O curso tem duração de 18 meses e a universidade 
oferece condições especiais para egressos. 
  
Mais informações estão disponíveis pelo telefone (22) 2647-5275, ramal 203. Os interessados 
no MBA em Gestão Estratégica e Inteligência em Negócios também podem mandar e-mail para 
uva.mbagein@gmail.com. 
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