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Paraiba vai ganhar MBA inédito ainda nesse semestre
Em 21/02/2011 às 14:55
Neste primeiro semestre, a Paraíba vai ganhar um MBA inédito no país. Oferecido pelo
Iesp, a Pós-Graduação vai atuar na formação de consultores organizacionais. O curso
combina conhecimentos teóricos e práticos, em uma abordagem dinâmica e com uma
didática moderna para ser aplicada de forma rápida.
Um dos pontos fortes do MBA é a equipe de professores de altíssimo nível. O corpo
docente é constituído por PHD´s, Doutores, Mestres e Pós-Graduados em escolas
respeitadas no Brasil inteiro. Esses professores atuam em posições executivas e/ou
estratégicas de empresas, consultorias ou em seus próprios negócios, o que legitima a
aplicação de conteúdos alinhados com a realidade do mercado.
Reconhecimento do MEC
A especialização, reconhecida pelo MEC, é destinada a graduados em qualquer área, que
desejam iniciar uma atuação em consultoria ou que já atuam como consultores, mas não
têm uma formação específica. Isso incluem advogados, administradores, empresários,
comerciantes, economistas, engenheiros, contadores, profissionais de comunicação
(Marketing, Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade), de informática e todos os outros
profissionais, que almejem o preparo e o aprimoramento para a busca de posições de
destaque no mercado de trabalho. O MBA tem apoio da Associação Brasileira de
Recursos Humanos ABRH-PB e conta em seu corpo docente com professores vinculados
ao Instituto Brasileiro de Consultores Organizacionais e Associação Brasileira de
Orientadores Profissionais.
MBA
A sigla MBA (Master of Business Administration) significa mestrado em administração de
empresas. Apesar do MBA ter grau de "mestrado" em diversos países, no Brasil ele é
enquadrado como "Especialização", ou seja, uma "Pós-graduação Lato Sensu".
Dificilmente, uma pessoa se arrepende de ter feito o um MBA. As recompensas para a
carreira variam muito de profissional para profissional, mas um diploma de MBA abre
portas para a vida de qualquer profissional, de um modo geral.
Benefícios
Pensar estrategicamente a organização, analisar de forma crítica, justificando sua
argumentação, resolver problemas e tomar decisões, liderar e desenvolver competências
de liderança, tornando viável a execução da estratégia, gerir o empreendimento e Focar
em resultados são apenas alguns dos benefícios proporcionados pelo MBA.
Coordenação do curso
A coordenação do curso fica a cargo do Professor Carlos Roberto Ernesto da Silva.
Carlos é Mestre pela UNB/ École dês Hautes Études Comercieles-Université de Montreal–
Canadá. Professor em cursos de Graduação e Pós-graduação em diversas instituições de
ensino superior. Também é consultor e instrutor credenciado pelo Sebrae.
Inscrição
O número de vagas é limitado. O MBA começa em abril e será ministrado no Instituto de
Educação Superior da Paraíba, localizada na BR 230, Km 14, na Estrada de Cabedelo. As
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aulas serão nas sextas (noite) e sábados (o dia inteiro). A duração do curso será de 15
meses presenciais e 3 meses para elaboração do TCC. Mais informações através dos
contatos da assessoria de imprensa, no endereço eletrônico:
www.ernestoeassociados.com.br ou pelos telefones (83) 4141.1100 / (83) 2106.3814 ou
8600-5555.
Informações para a Imprensa:
Jornalista responsável: Clara Torres (DRT-PB 2610)
@claratorres
Fone: (83) 8828-9297
email: claratorrestv@yahoo.com.br
site: www.ernestoeassociados.com.br

