
Curso: Master em Administração: Operações 

Objetivo:  

O Master em Administração: Operações proporciona a você uma formação em gestão num contexto 
dinâmico como o atual, proporcionando o desenvolvimento de capacidades de estratégia 
operacional, liderança em equipes de operações, competência de trabalhar com planos, ações e 
resultados em operações, hoje compreendidos como essenciais para todo o gestor envolvido nestas 
atividades. 
 
Você irá adquirir: 

• Ampla visão sobre os principais debates de operações e seus impactos na gestão 
organizacional e na sociedade; 

• Capacidade de identificar, compreender e aplicar técnicas e ferramentas que integram as 
práticas de gestão de operações organizacional; 

• Conhecimentos sobre operações estratégicas de organizações; 

• Conhecimento sobre formulações e melhorias de estratégias de operações com visão crítica, 
fundamentada e sistêmica; 

• Habilidade de incorporar o diálogo como atitude de abordagem relacional e ética. 

 

Público Alvo: 

O Master em Administração: Operações é recomendado para: 
 
 Profissionais que exerçam funções voltadas para áreas relacionadas à gestão de operações em 
indústrias e serviços, que buscam um modelo de formação inovador, com teoria e aplicação prática, 
por meio de novos métodos de ensino-aprendizagem que valorizam o conhecimento, proporcionam 
dinâmicas e trabalhos em grupo conectados à realidade da gestão de operações. 
 
Pré-requisitos: 
 
•Tempo mínimo de conclusão da graduação: 2 anos* 
*Maior experiência profissional pode reduzir a necessidade do tempo mínimo de formado. 
 
•Tempo mínimo de experiência profissional: 3 anos** 
**O tempo mínimo pode ser maior, dependendo do curso e da coordenação local. 

 

Grade: TMBAOPE*17_00-2 

1 T*CF24*15-24 Contabilidade Financeira 24,00  

2 T*EE24*15-24 Economia Empresarial  24,00  

3 T*GE24*15-24 Gestão Estratégica 24,00  



4 T*GP24*15-24 Gestão de Pessoas na Sociedade do 
Conhecimento 24,00  

5 T*M24*15-24 Marketing 24,00  

6 T*NAC24*15-24 Negociação e Administração de Conflitos 24,00  

7 T_CPIPS_17-24 Competitividade, Produtividade e Indicadores 
entre Países e Setores 24,00  

8 T_EOGSE_17-24 Estratégia de Operações: Globais, Setoriais e 
Empresariais 24,00  

9 T_FLCS_17-24 Fundamentos da Logística e Cadeia de 
Suprimentos 24,00  

10 T_GDSOP_17-24 Gestão da Demanda e S&OP 24,00  

11 T_GETI_17-24 Gestão Estratégica da Tecnologia da 
Informação 24,00  

12 T_GORO_17-24 Gestão de Operações e Riscos Operacionais 24,00  

13 T_GPRO_17-24 Gestão por Processos 24,00  

14 T_GQP_17-24 Gestão da Qualidade e Processos 24,00  

15 T_INOVC_17-24 Inovação e Competitividade 24,00  

16 T_LT_17-24 Lean Thinking 24,00  

17 T_MQO_17-24 Métodos Quantitativos em Operações 24,00  

18 T_PBE_18-24 Prática Baseada em Evidência 24,00  

      Total: 
432h.a.  

 

 

 


