
 
 

MBA EM GESTÃO DE PROCESSOS 4.0i 
 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em MBA em Gestão De 

Processos.  

 
COORDENAÇÃO GERAL:  Prof. Dr. Artur Ubaldo Marques Junior  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Gestão e Negócios.  
 

DESCRIÇÃO: O Curso será oferecido na modalidade a distância, utilizando o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. 

 

OBJETIVOS: O curso de MBA em Gestão de Processos tem como objetivo:  

• Capacitar o aluno a compreender de forma integrada o significado dos princípios 

de modelagem organizacional e   

• Promover a formação em alto nível por meio de metodologias, técnicas e 

ferramentas atuais para a gestão de processos de negócios organizacionais.  

 

PÚBLICO-ALVO: Este curso é especialmente voltado para pessoas com graduação 

completa em nível superior (bacharelado, licenciatura e tecnólogo de nível superior) nas 

mais diversas áreas do conhecimento, especialistas, líderes e executivos em qualquer 

segmento de negócio que necessitem dos conhecimentos de gestão de processos em 

seus trabalhos e negócios, assim como, os que almejam tornar-se gestores ou analistas 

de processos, e também, os que necessitam de se apropriar e conhecimentos e 

ferramentas de gestão e melhoria contínua em suas corporações. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: Os cursos de pós-graduação 4.0i baseiam-se em disciplinas 

diferenciadas nas quais se observam além dos materiais didáticos 

assíncronos, webaulas dinâmicas e interativas, de design criativo e colaborativo, 

ministradas por professores mestres e doutores de reconhecido renome no mercado de 



trabalho. Os encontros síncronos, também denominados como webaulas duram 2h em 

média e ocorrem de forma quinzenal. Sendo assim, totalizam-se 2 webaulas por mês em 

cada uma das disciplinas do curso, exceto para as disciplinas optativas e as disciplinas 

de Seminários e Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira. Ressalta-

se ainda a realização de atividade final em grupo a ser entregue ao final de cada 

disciplina. Neste sentido, competências profissionais emblemáticas do atual mercado de 

trabalho são desenvolvidas, tais como: liderança, espírito de equipe, argumentação e 

senso crítico.  

  
DISCIPLINAS OPTATIVAS: as disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado.  

 

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS:   

 

Disciplina do Curso  
Carga Horária  

(horas)  

Tecnologias de Gerenciamento de Projetos 40 

Levantamento, Modelagem e Desenho de Processos 40 

Optativa I 40 

Modelagem de Processos 40 

Seminários em Gestão de Processos 60 

Gestão de Pessoas e Negociação 40 

Gestão Estratégica, Empreendedorismo e Plano de Negócio 40 

Optativa II 40 

Indicadores e Resultados 40 

Gestão por Processos 30 

Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira 40 

 


