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Para quem já fez mestrado ou MBA, mas quer continuar se atualizando, o Instituto Coppead de 
Administração da UFRJ lançará no início do ano que vem os Programas Avançados em Gestão, os 
chamados Pós-MBA. 
 
A idéia é permitir que executivos, consultores e empresários pós-graduados na área de negócios 
aprofundem seus conhecimentos em assuntos mais complexos dos mercados em que atuam. "Em 
função da grande demanda de nossos ex-alunos de MBA, resolvemos criar cursos com nível 
avançado e de conteúdo mais denso", afirma Beatriz Kury, assessora da direção do Coppead. 
Destinado a profissionais com pós-graduação lato sensu (MBA) ou stricto sensu (mestrado), o 
Coppead Advanced Program é dividido em: gestão, finanças e marketing. 
 
Todos possuem módulos de 20 ou 40 horas e acontecem uma vez por semana, durante cinco ou 
dez semanas consecutivas. Alguns programas também terão o formato de aulas intensivo. Ao final 
do curso, o participante que cumprir no mínimo 85% da carga horária receberá do Coppead um 
certificado de participação. Já os alunos que tiverem cursado um total de 160 horas em um 
período de até três anos, em módulos distintos, com aprovação de um ensaio final, receberão o 
diploma de Estudos Avançados em Gestão do Coppead. 
 
"Pretendemos atingir públicos que querem fazer desde apenas uma pequena atualização no 
currículo até aqueles com necessidade de algo mais completo", diz Beatriz. Além disso, o 
programa contará com disciplinas específicas focadas em temas mais recentes que refletem a 
realidade de cada área. Entre eles incluem-se responsabilidade social e ambiental, governança 
corporativa, antropologia do consumo , modelos regulatórios em energia, estratégia de 
negociação e CRM (Customer Relationship Management). "E algumas dessas matérias serão 
ministradas por professores de faculdade do exterior", conta Beatriz. O valor do Pós-MBA varia de 
acordo com o número de de módulos e vai de R$ 2.450,00 a R$ 4.900,00. 
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