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‘Gerenciamento de Projetos e Governança de TI’, ‘Controladoria, Gestão Empresarial e
Financeira’ e ‘Gestão Estratégica de Negócios’ são as áreas focadas. Todos estão com
inscrições abertas e o número de vagas é limitado.
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Entre as mais de oitenta opções de cursos de pós-graduação que a Universidade Paranaense
– Unipar oferece neste início de ano estão os de MBA (Master in Business Administration),
direcionados àqueles que pretendem atuar como especialistas em administração de negócios.
Somente no Campus Umuarama os profissionais têm à disposição três cursos. Todos estão
com inscrições abertas e com número de vagas limitado.
‘Gerenciamento de Projetos e Governança de TI’ é um deles. Neste curso, os profissionais
terão a oportunidade de se atualizar na área de gerenciamento de projetos, com
conhecimentos na gestão estratégica de TI (tecnologia da informação). “Também
desenvolverão técnicas de gerenciamento de projeto junto à comunidade profissional,
promovendo assim ganhos de produtividade e qualidade”, enfatiza o coordenador do curso,
professor Elyssandro Piffer.
‘Controladoria, Gestão Empresarial e Financeira’ é outro MBA que chama a atenção dos
graduados em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Tecnologia em Gestão
Comercial e daqueles que trabalham na área de gestão empresarial. Neste curso serão
repassados conhecimentos para o domínio de mecanismos, estratégias e controles
necessários à otimização da controladoria e da gestão financeira. “Pretendemos preparar
profissionais para gestão em empresas, trabalhando competência, habilidade e ética; ou seja,
prepará-los para inferir no processo de decisão dessas entidades de modo a torná-las
eficientes e eficazes”, destacou a professora Izabel Gozer, que vai coordenar o curso.
Em sua primeira turma, o MBA em ‘Gestão Estratégica de Negócios’ também é outra aposta da
Unipar. De acordo com a coordenadora do curso, professora Nicéia Selete, o mercado está
exigente e necessitando de empreendedores estrategistas que atuem em permanente
desenvolvimento profissional. “Vamos propiciar a formação teórica e a prática que habilite o
profissional a refletir sobre a atuação diante das alterações organizacionais e, também,
prepará-lo na elaboração e implementação de estratégias de negócio”.
Na lista geral da especialização lato sensu da Unipar estão os cursos: ‘Análises Clínicas’,
‘Estética Facial e Corporal’, ‘Farmacologia Clínica (fisiopatologia, diagnóstico e tratamento)’,
‘Ortodontia’, ‘Psicologia Fenomenológico Existencial’, ‘Saúde da Família’, ‘Saúde Coletiva’,
‘Treinamento Desportivo e Personalizado (personal training)’, ‘Vigilância Sanitária e
Epidemiologia em Saúde’, ‘Direito Previdenciário’, ‘Gestão de Vendas e Marketing’, ‘Gestão
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Social em Políticas Públicas’, ‘Projeto Arquitetônico: Conceito, Método e Materialização’,
‘Ensino de História’, ‘Ensino da Educação Física Escolar’, ‘Ensino de Ciências com Ênfase em
Biologia, Química e Física’, ‘Psicopedagogia Clínica e Institucional’, ‘Meio Ambiente com
Ênfase em Diagnóstico Ambiental’, ‘Clínica Médica Cirúrgica de Animais de Estimação’ e
‘Implantodontia’.
As inscrições podem ser feitas neste site , na página da pós-graduação. Mais informações
pelo telefone (44) 3621-2816.
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