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Escola de Negócios  
da Universidade  
de Nottingham
A Escola de Negócios da 
Universidade de Nottingham faz parte 
de um seleto grupo global de escolas 
de negócios credenciadas pela EQUIS 
e pela AMBA. No ranking dos  
100 melhores MBAs de 2016 pela  
The Economist, somos um importante 
centro de educação gerencial.

Com campi no Reino Unido, na China e na Malásia, 
a Universidade de Nottingham tem uma reputação global 
de excelência em ensino e pesquisa. Nossos programas 
são desenvolvidos para combinar rigor intelectual com 
a relevância prática dos negócios. Levamos a sério a nossa 
responsabilidade de educar futuros líderes empresariais 
e incentivamos você a ter uma perspectiva ética e social 
mais ampla sobre as finanças e práticas de negócios.

Somos pioneiros no campo da educação para 
o empreendedorismo, o que vemos como parte essencial do 
processo de oferecer a você as ferramentas para ter mais 
criatividade e capacidade de resolver problemas. a escola 
é um centro de atividades empreendedoras que reúne 
inúmeras organizações externas em ensino colaborativo, 
pesquisa e liderança de pensamento em escala global.

Nossos fortes laços com uma grande rede de empresas 
líderes garantem que você se beneficie da experiência 
comercial delas,além da pesquisa inovadora nos nossos 
importantes centrose institutos, da promoção de start-ups 
empreendedoras ao desenvolvimento de soluções para 
a cadeia de fornecimento com a Rolls-Royce.

Seja para progredir na carreira ou expandir sua rede 
profissional, podemos ajudar você a explorar seu potencial.

Professor Jim DevlinReitor da Escola de 
Negócios da Universidade de Nottingham

Bem-vindo

Descubra até onde você é capaz de chegar com um MBA da Nottingham no site
nottingham.ac.uk/business/mba

N° 1
em aumento 
de salário após 
a graduação
The Economist Executive 
MBA 2015 

17.000
ex-alunos da 
Escola de 
Negócios em 
mais de  
110 países

21ª
no mundo
The Economist Executive 
MBA 2015
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A vida em Nottingham

Edimburgo

Manchester

Nottingham
Birmingham

Midlands Orientais

Cardiff Londres

Manchester — Nottingham  
2 horas de trem 

Nottingham — Londres  
1 hora e 45 minutos de trem

Belfast

Tempo de viagem
Chegar aqui é muito fácil. 
Nottinghamfica a menos de duas 
horas de Londres, com excelentes 
vias de transporte paraa capital 
e todo o Reino Unido.

O Aeroporto de East Midlands, 
um dosaeroportos que mais se 
expandiram no Reino Unido, fica 
a apenas 40 minutos do centro da 
cidade, com serviço de ônibus  
24 horas.

O Aeroporto Internacional 
deBirmingham fica a menos de 
uma horade Nottingham de carro.

Nottingham conta com serviços 
ferroviários frequentes para as 
principais cidades do Reino Unido, 
como Londres, a cada 30 minutos. 
Pela conexão da Eurostar na St 
Pancras International em Londres 
você viaja de Nottingham para 
Paris ou Bruxelasem poucas horas.

7
Prêmios  
Purple Flag
apontam Nottingham 
como um dos lugares mais 
seguros para sair à noite no 
Reino Unido

A Universidade de 
Nottingham faz parte do  

1%  
das melhores 
universidades  
do mundo
Ranking Mundial QS de 
Universidades em 2018

3ª
melhor 
cidade 
do Reino 
Unido para 
trabalhar
Glassdoor, 2016

Nossa localização

Uma cidade com espírito 
de pioneirismo
A cidade de Nottingham é ótima para 
trabalhar e estudar. Lar de uma universidade 
reconhecida internacionalmente, a cidade 
é culturalmente diversificada e próspera, com 
um forte senso comunitário.
Tanto o Campus Jubilee quanto 
o University Park ficam próximos do centro 
de Nottingham que, como capital comercial 
e cultural das Midlands Orientais, abriga 
vários importantes empregadores do 
Reino Unido, entre eles Walgreens Boots 
Alliance, Experian, Capital One, E.ON 
e Inland Revenue. 

Várias empresas de prestígio e organizações 
de destaque contam com escritórios na 
cidade e região, e a Escola de Negócios 
tem fortes vínculos com muitas delas, como 
a Rolls-Royce, com sede a pouco mais de 
20 quilômetros, em Derby. Durante o MBA 
você conhecerá representantes dessas e de 
outras organizações.

Amantes da música podem escolher 
entre a mundialmente famosa Rock City, 
a Motorpoint Arena ou casas menores para um 
show ao vivo mais intimista. Se você gosta de 
fazer compras, temos boutiques independentes 
e lojas vintage, além das marcas mais famosas 
que podem ser encontradas em nossos 
grandes shopping centers. 

A cidade também se destaca na 
gastronomia, com uma variedade de 
lanchonetes, restaurantes e delicatesses 
franqueadas e independentes. Oferecendo 
instalações esportivas de nível 
internacional, como o campo de críquete 
Trent Bridge e o National Water Sports 
Center, ela tem mais instalações esportivas 
do que qualquer outro lugar da Europa.

Nottingham é uma cidade antiga com uma 
história fabulosa. Explore as antigas cavernas 
sob o Castelo de Nottingham ou faça uma 
caminhada relaxante pelo Parque Wollaton 
e visite o imponente Elizabethan Hall.

Entre as atrações mais famosas de 
Nottinghamshire estão a Floresta 
Sherwood de Robin Hood e a histórica 
Feira do Ganso, que acontece anualmente 
no mês de outubro.

Saiba como é viver e trabalhar em Nottingham no site
nottingham.ac.uk/nottinghamlife
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Seu futuro está 
em Nottingham

Por que estudar aqui?

A Escola de Negócios da Universidade de Nottingham tem alcance 
mundial incomparável por meio de três campi: no Reino Unido, na China 
e na Malásia. Isso proporciona uma exclusiva perspectiva global e uma 
conexão com novas ideias de negócios.

Certificações e reconhecimentos 
internacionais
A Escola de Negócios faz parte de um seleto grupo de escolas 
de negócios com certificação pela EQUIS e pela AMBA.

A AMBA certifica nossos programas de MBA desde 1993, 
confirmando que eles atendem aos rigorosos padrões de 
qualidade exigidos.

Recebemos o prêmio Small Business Charter Award 
e o status University Enterprise Zone do governo do 
Reino Unido em reconhecimento ao nosso papel no apoio 
e desenvolvimento do setor empresarial britânico.

Altamente valorizada pelos 
empregadores
Nosso suporte a carreiras personalizado inclui eventos 
exclusivos e oportunidades de networking, orientação 
individual e recursos online.

Você terá a oportunidade de trabalhar no seu projeto final 
de gerenciamento em parceria com uma empresa e ter uma 
rara percepção de uma série de empresas fora da sala de 
aula durante a nossa Semana de Prática Empresarial.

Excelência de ensino
Você participará de pequenas aulas diversificadas 
ministradas por especialistas que trabalham nos melhores 
centros de pesquisa da Escola de Negócios, entre eles:

  Centro de Saúde, Inovação, Liderança e Aprendizagem

  Centro de Risco, Serviços Bancários e Financeiros

  Centro Internacional de Responsabilidade  
Social Corporativa

  O Instituto Haydn Green para Inovação 
e Empreendedorismo

Pesquisa mundialmente reconhecida
No mais recente Referencial de Excelência em Pesquisa,a 
Escola de Negócios ficou em sexto lugar no Reino Unido 
em capacidade de pesquisa.

Saiba até onde você pode chegar com um MBA da Nottingham no site
nottingham.ac.uk/business/mba

Saiba até onde você pode chegar com um mestrado em Negócios no site
nottingham.ac.uk/business

Entre as 100
melhores do 
mundo para 
negócios 
e gestão
Ranking Mundial QS  
de Universidades pela 
Subject em 2018

Prêmio 
Small Business 
Charter

2ª
no Reino Unido
The Economist Executive 
MBA 2015

Universidade do ano, 
segundo a Times e o Guia 
Sunday Times Good 
University 2017 para 
emprego após a graduação.
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Local 
inspirador
O premiado Campus Jubilee 
da universidade oferece um 
dos ambientes mais bonitos 
e modernos para estudar 
negócios no Reino Unido.

Elogiado pela arquitetura inovadora e pela tecnologia 
ecológica, foi inaugurado em 1999 por Sua Majestade 
a Rainha.

Construído em uma antiga zona industrial próxima 
ao centro da cidade de Nottingham, o campus 
apresenta credenciais verdes impecáveis e é líder em 
desenvolvimento sustentável. o Campus University Park 
fica a menos de dois quilômetros de distância. Você chega 
lá facilmente em um dos nossos ônibus Hopper gratuitos.

O Campus Jubilee abrange 65 acres e inclui o Prédio 
YANG Fujia, sede do Escritório Internacional, um 
centro esportivo, o Edifício de Amenidades, com um 
restaurante e uma sala ecumênica, e um complexo 
projetado por Ken Shuttleworth (arquiteto do icônico 
edifício Swiss Re em Londres) que inclui o Parque 
de Inovações, o Centro de Tecnologia Aerospacial, 
o Edifício de Tecnologias de Energia e a mais alta obra 
de arte pública do Reino Unido, o Aspire.

Instalações de qualidade 
internacional
Entre as instalações do Campus Jubilee estão 
a biblioteca e o Centro de Atendimento ao Aluno da 
Escola de Negócios, salas de estudo, laboratórios 
de informática, restaurantes, lanchonetes, a loja do 
Grêmio Estudantil , o Centro de Educação em Língua 
Inglesa e sistemas de dados financeiros e de negócios: 
Bloomberg, Datastream, Bankscope e Financial Times.

Escola de Negócios
Nossos programas de MBA são realizados em 
instalações próprias para eles na Escola de Negócios 
Sul, que oferece salas de conferências, salas de 
seminários, laboratórios de informática, salas de 
MBA dedicadas, salas de pesquisa e inovação, um 
lanchonete e uma biblioteca de negócios completa.

Por que estudar aqui?

Saiba até onde você pode chegar com um MBA da Nottingham no site
nottingham.ac.uk/business/mba

Com mais de 43 mil alunos de 
mais de 150 países, dois campi 
no exterior e relacionamentos 
sólidos com instituições de todo 
o mundo, em Nottingham você 
desenvolverá uma perspectiva 
internacional e se conectará 
com uma rede global de líderes, 
acadêmicos e outros alunos. 

Excelência em esportes
Desfrute de uma série de instalações esportivas. 
o Centro de Esportes no Campus Jubilee é um grande 
complexo esportivo com quadras de basquete, tênis, 
netball, badminton e squash, salas para a prática 
de artes marciais e tênis de mesa, além de aulas de 
aeróbica e musculação.

No Campus University Park, a nova Vila de Esportes 
David Ross de 40 milhões de libras oferece um 
ambiente inspirador para jogadores casuais e atletas de 
elite, com uma sala de esgrima, dojo de artes marciais, 
pista de corrida interna, o maior complexo esportivo do 
Reino Unido e a única quadra de squash totalmente de 
vidro em uma universidade.

Você cercado por uma rede de apoio
Oferecemos uma rede de serviços, como suporte 
acadêmico, assessoria para financiamentos, atendimento 
médico e aconselhamento. Saiba mais em nottingham.
ac.uk/studentservices
Nosso Escritório Internacional oferece diversos outros 
serviços de suporte para estudantes estrangeiros. 
Saiba mais no site nottingham.ac.uk/international

Classificação 
TEF Gold 
pela 
excelência 
em ensino

5
prêmios  
Green Flag
definindo uma referência 
para parques  
e espaços verdes

A Escola de Negócios 
fica no inovador Campus 
Jubilee, premiado por 
seu design ecológico. 
Faça um tour virtual no 
site nottingham.ac.uk/
virtualnottingham
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Nossos programas de MBA podem ser um trampolim para aprimorar sua 
carreira atual ou a chance de rever suas opções e considerar novos rumos. 
Nossa Equipe de Carreiras Pós-Graduação interna ajuda você a explorar 
e planejar sua próxima investida profissional, levando em consideração 
suas experiências, habilidades, interesses e aspirações.

Conte com a nossa parceria
Trabalhamos em parceria desde os estágios 
iniciais do seu MBA para que você se coloque 
em uma posição confortável para se promover 
para futuras oportunidades ao longo do ano.

Entre os nossos serviços estão:

  consultorias individuais para discutir seus objetivos 
de carreira e estratégias de busca de emprego

  um Programa de Desenvolvimento Profissional 
desenvolvido para ajudar você a planejar sua carreira, 
adaptar sua busca de emprego e se promover de 
maneira eficaz para possíveis empregadores

  oradores convidados para falar sobre as 
próprias experiências em diversas áreas 
profissionais e setores do mercado

  oportunidades de networking por meio de vários eventos 
sobre carreiras realizados na escola e na universidade

  avaliações psicométricas para aumentar 
a autoconsciência e oferecer um 
perfil de carreira profissional

  recursos especializados para o planejamento 
de carreira de MBA e busca de emprego, 
como Career Leader, MBA Exchange e uma 
ferramenta de negociação de salário online

  serviço especializado de vagas e boletim informativo 
para manter você sempre em dia com as últimas 
oportunidades no mercado de trabalho

  modelos de perfis de MBA online para você 
se promover globalmente para recrutadores 
que procuram talentos de MBA

Trabalhe em qualquer parte do mundo
Profissionais formados em MBA pela Nottingham 
estão desenvolvendo suas carreiras em todas as 
partes do mundo. Com as nossas assinaturas online 
e redes globais você tem acesso a informações sobre 
como trabalhar em vários países do mundo todo.

Trabalhe no Reino Unido
Organizamos conversas sobre imigração com especialistas 
legaispara ajudar os alunos estrangeiros a entenderem 
as mais recentes normas de trabalho no Reino Unido.

Sua carreira do seu jeito

Entre os mais recentes  
empregadores estão: 
Accenture, Apple, Bosch, Credit Suisse,Deloitte, 
EDF Energy, EY, Fidelity Bank,GE Oil 
and Gas, HSBC, KPMG, NHS England, 
PricewaterhouseCoopers, Reckitt Benckiser, 
Volvo e Wipro Technologies

Carreira e desenvolvimento profissional

Saiba até onde você pode chegar com um MBA da Nottingham no site
nottingham.ac.uk/business/careers

Localização 
 10% África (subsaariana) 
 45% Ásia
 5% América Central e Caribe
 5% Europa (exceto Reino Unido)
 5% Oriente Médio e Norte da África
 30% Reino Unido

Função
 19% Consultoria
 24% Finanças/Contabilidade
 33% Administração Geral
 10% Tecnologia da Informação
 14% Marketing/Vendas

Setor
 10% Consultoria
 5% Bens de consumo/Produtos
 5% Energia
 24% Serviços financeiros
 13% Fabricação
 13% Sem fins lucrativos
 10% Varejo
 10% Tecnologia
 10% Outros

* Destinos conhecidos dos formados no MBA que estavam disponíveis para emprego em 2014/15.

Destaques da progressão na carreira

88%
dos profissionais 
formados no MBA 
garantiram emprego 
ou outros cursos 

em três meses após a formatura*

60%
foi a média de 
aumento de 
salário depois 
do MBA* 

12% dos 
formados no MBA 
empregados por 
conta própria*
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O MBA da Nottingham é ideal para quem busca desenvolver 
conceitos teóricos fundamentais, aprender a se adaptar e usar as 
habilidades em um ambiente empresarial prático e se destacar no 
mercado de trabalho competitivo.

Envolvimento com  
os negócios

Durante o MBA você conhecerá grandes nomes do 
empresariado, profissionais e acadêmicos de renome 
internacional que desafiarão sua abordagem e sua 
compreensão das importantes decisões estratégicas de 
negócios, ajudando a inovar na resolução dos problemas.

Você participará de módulos em que estará na 
liderança de uma equipe de gestão, permitindo 
o desenvolvimento de soluções inovadoras para os 
problemas e crises do dia a dia que podem ameaçar 
o funcionamento e a reputação de uma empresa. Por 
exemplo, você aprenderá a administrar uma coletiva 
de imprensa com jornalistas famosos e apresentar 
soluções estratégicas a um conselho formado por 
diretores seniores de grandes organizações.

Para melhorar seu preparo para um futuro emprego 
e fortalecer suas habilidades de negócios, incentivamos 
passar três meses trabalhando em uma organização na 
resolução de uma questão comercial da sua escolha. 
Muitas organizações usam projetos para avaliar 
o potencial de novos funcionários.

“Meu ano culminou em um projeto 
de uma empresa que investigava 
o potencial da implementação de 
um modelo alternativo de preços 
em escritórios de advocacia do 
Reino Unido. o projeto me permitiu 
demonstrar muitas das habilidades que 
aprendi no curso.”

Anthony Widdop, MBA

Carreira e desenvolvimento profissional

Semana de Prática de Negócios
Você encontrará diversos métodos de ensino para 
desenvolver suas habilidades. Entendemos que 
o vínculo com as empresas é fundamental, por 
isso a Semana de Prática de Negócios do MBA 
é a oportunidade que você tem de participar de 
visitas a empresas de Nottingham e Londres, 
aprender mais sobre os desafios atuais que elas 
enfrentam e como elas se relacionam com os 
conceitos teóricos. Você estabelece uma rede 
de contatos e aprende com os melhores.

A semana inclui visitas às seguintes empresas:

Apple 
– loja de varejo em Londres para se reunir 
com funcionários sênior de marketing, vendas 
e finanças envolvidos no lançamento de 
novos produtos, como o Apple Watch

Boldrocket 
– parte da Capco, uma consultoria 
global em negócios e tecnologia

Capital One 
– inovadores em como o mercado de 
cartões de crédito funciona

Co-operative  
– um centro de distribuição que é referência em 
gerenciamento de operações e logística de suprimentos

Santander 
– uma das principais empresas de serviços financeiros 
pessoais do Reino Unido e um dos maiores prestadores 
de serviços de hipoteca e poupança no país

Walgreens Boots Alliance 
– líderes mundiais em saúde e inventores do Ibuprofeno

“Você se sente como um verdadeiro membro da 
Escola de Negócios. Não só pelas pessoas com 
quem você estuda, mas também por toda a rede 
formada por ex-alunos. Isso me trouxe confiança 
para arriscar novas situações e atuar de forma 
independente em novas áreas.Conheci tantas 
pessoas de origens totalmente diferentes e construí 
uma base sólida de conhecimento em negócios 
para saber que as organizações trabalham de 
forma muito semelhante,independentemente do 
setor ou de quem euapoie, seja um diretor de TIou 
um diretor de finanças.”

Rachael Lamb, MBA

Saiba até onde você pode chegar com um MBA da Nottingham no site
nottingham.ac.uk/business/mba
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Tenha uma perspectiva global
Construa sua rede internacional
Todas as pessoas formadas no MBA se tornam 
membros da associação de ex-alunos da Escola de 
Negócios, e têm acesso a uma rede de milhares de 
recém-formados do mundo todo. Muitos dos nossos 
ex-alunos permanecem envolvidos com a escola, 
atuando como recrutadores, entrevistadores, 
mentores, contribuidores para módulos e consultores 
para futuros alunos. Outros oferecem experiência 
profissional, estágios e projetos de gerenciamento 
nas próprias empresas ou organizações.

Mergulhe nasdiferentes culturas 
de negócios
Conhecer diferentes culturas e observar o impacto 
direto dos diferentes ambientes nos negócios 
leva você da sala de aula para o mundo real. 
Nossas viagens de estudo internacionais oferecem 
a oportunidade de ganhar experiência direta em 
negócios e percepções sobre os mais importantes 
assuntos atuais por meio de reuniões com executivos, 
visitas a empresas, sessões com especialistas 
acadêmicos e excursões culturais (sujeito a uma taxa 
adicional). Saiba mais no site nottingham.ac.uk/
business/mba/study-tours

Viagens de estudo internacionais
Programa de bolsas da Universidade Lehigh
Em abril levamos 12 alunos a uma viajem de negócios 
e cultural de uma semana para a Universidade 
Lehigh na Pensilvânia, uma das principais 
instituições de pesquisa nos EUA. Desenvolvemos 
esse programa com o Martindale Centre for 
the Study of Private Enterprise da Lehigh.

Oportunidades:

  visitas a empresas de prestígio na cidade de Nova 
Iorque e em Washington DC, como JP Morgan 
Chase, Bloomberg, Inter-American Development 
Bank, Fox News e a Bolsa de Valores de Nova Iorque

  uma tarde na Thomson Reuters na Times Square, 
aprendendo sobre o rápido ambiente de notícias 
e como isso afeta a forma como as empresas 
gerenciam a reputação da própria marca

  um passeio pela Casa Branca e o Capitol Hill

  aprendizado no campus da Lehigh sobre liderança, 
instituições financeiras dos EUA e alguns dos 
procedimentos de negociação de Wall Street

“A visita à Bloomberg foi, sem 
dúvida, uma das melhores 
e mais inspiradoras. Uma visão 
fascinante de uma empresa 
que fornece informações 
financeiras e de mercado 
essenciais para instituições de 
todo o mundo.”

David Teasdale, MBA

“Esta oportunidade me trouxe 
um entendimento mais profundo 
da maneira americana de 
fazer negócios, além de 
oportunidades inestimáveis de 
estabelecer contatos e discutir 
diferentes pontos de vista.”

Benjamin Müller, Executivo MBA

Carreira e desenvolvimento profissional

Saiba até onde você pode chegar com um MBA da Nottingham no site
nottingham.ac.uk/business/mba

A viagem para a China inclui as seguintes visitas:

  Parque Industrial Nórdico na cidade de Ningbo, um dos 
primeiros parques empresariais industriais totalmente 
de propriedade e operado por estrangeiros no país

  Porto de Águas Profundas de Bei Lun, o maior porto 
de águas profundas da China, que oferece uma 
oportunidade única para aprender sobre logística

  SAB Miller, uma empresa multinacional de 
cerveja e outras bebidas em Pequim

  Arup Associates, uma das principais empresas 
de arquitetura e engenharia do mundo, envolvida 
em projetos icônicos de construção como 
o Estádio Ninho de Pássaro em Pequim

  AstraZeneca, uma empresa biofarmacêutica 
dedicada a pesquisas em Xangai

  A Grande Muralha em Mutianyu

  reunião com membros do governo chinês

A viagem para a Malásia inclui as seguintes visitas:

  Banco Central da Malásia

  Nirvana Asia, um dos maiores prestadores de 
serviços funerários no Sudeste Asiático

  Mudajaya Group Berhad, uma holding de investimento

  Royal Selangor, um fabricante 
e comerciante de peltre da Malásia

  Putrajaya, uma cidade planejada que é o centro 
administrativo federal da Malásia

 WWF Malaysia, com foco na indústria do óleo de palma

 Congresso Nacional de Sindicatos

  Crops for the Future, um centro de pesquisa 
dentro do campus da Universidade da Malásia

As exclusivas conexões de 
Nottingham com a China e a Malásia 
oferecem uma oportunidade 
fantástica para aprender sobre os 
fundamentos de fazer negócios 
nesses países. As viagens de 
estudo internacionais geralmente 
são oferecidas a cada dois 
anos e ocorrem em junho.
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Incentivo à inovação 
e ao empreendedorismo

Nosso objetivo é desenvolver suas habilidades de 
empreendedorismo para atender às demandas 
de empregadores dinâmicos. o ensino do 
empreendedorismo está entre os principais 
pontos fortes estabelecidos da Nottingham, 
e os reais empreendedores estão amplamente 
envolvidos no programa de MBA.

O módulo central, Empreendedorismo e Criatividade, 
integra palestras e oficinas de criatividade 
com ampla participação de profissionais. Você 
participará do processo Inventividade, um método 
exclusivo para incentivar a resolução criativa de 
problemas desenvolvido pelo Instituto Haydn 
Green de Inovação e Empreendedorismo.

Laboratório de Inventividade
Se você tiver uma ideia de negócios, daremos todo 
o suporte. o networking e a arrecadação de fundos 
são fundamentais para o sucesso de uma iniciativa, 
e colocaremos você em ambientes empresariais 
simulados que oferecem a melhor plataforma 
para o aprendizado do empreendedorismo.

A Nottingham oferece um laboratório especialmente 
dinâmico para iniciativas de negócios, o Laboratório 
de Inventividade, com escritórios de serviços 
e consultoria especializada para empreendedores.

A importância do empreendedorismo e da inovação, não 
menos importante que o crescimento econômico sustentável, 
vem ganhando um reconhecimento cada vez maior. Na 
Nottingham, ajudamos você a pensar de forma mais criativa.

Carreira e desenvolvimento profissional

Saiba como desenvolvemos empreendedores no site
nottingham.ac.uk/enterprise

“O empreendedorismo bem-sucedido 
é uma atividade complexa que requer 
uma combinação de características 
pessoais, competências 
e habilidades. Alguns desses 
aspectos são inatos, alguns estão 
latentes ou adormecidos e alguns 
podem ser aprendidos.”

Professor Martin Binks,  
Professor de Desenvolvimento  
do Empreendedorismo
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Nossos programas

Programas de MBA

Todos os nossos programas de MBA consistem em um 
conjunto de assuntos principais, um menu de módulos 
opcionais e um projeto de gestão individual ou em 
grupo. Os assuntos principais garantem o estudo das 
áreas essenciais da gestão, enquanto os módulos 
opcionais e o projeto de gestão possibilitam que você 
se desenvolva nessas áreas principais e faça sua 
própria versão do MBA da Nottingham.

Nossos objetivos são:

  melhorar suas habilidades e capacidade de liderança

  desenvolver sua competência de gestão práticapor 
meio do envolvimento com empresas

  incentivar uma abordagem criativa 
e empreendedorapara a resolução de problemas

  desenvolver seu entendimento das práticas 
empresariaisresponsáveis e sustentáveis.

  cultivar uma perspectiva internacional por meio 
dacombinação de ensino, trabalho em equipe 
e oportunidades de visitasa empresas no exterior

Parte fundamental do seu aprendizado 
e desenvolvimentoé a participação em trabalho 
de grupo. Oferecemos um programa de gestão 
e habilidades interpessoais com a participação de todos 
os membros do curso de MBA.

Trabalhar com colegas talentosos de diferentes origens 
profissionais e culturais e a estreita interação com 
o corpo acadêmico acelera o desenvolvimento do 
aprendizado e da gestão.

Uma gestão eficazrequer 
a combinaçãode um amplo 
conhecimento em gestão 
e e habilidades mais 
especializadas.

“Além do alto padrãode ensino, 
você estuda com um grupo 
diversificado de pessoas de 
todo o mundo, representando 
todos os setores de negócios, de 
contabilidade a zoologia. o MBA 
da Nottingham oferece muitas 
oportunidades de trabalho em 
grupo e individualmente em casos 
reais, em que você desenvolve 
sua experiência profissional e suas 
habilidades em pesquisa, análise, 
gestão e comunicação. a Escola de 
Negócios superou muito as minhas 
expectativas. o curso é exigente, 
mas altamente gratificante, e eu 
me senti extremamente realizado.”

 John Murphy, MBA

MBA Executivo em Gestão de Saúde

MBA

MBA Executivo

Veja mais informações sobre os nossos cursos no site
nottingham.ac.uk/pgstudy

MBA

Antes do curso Módulos principais Módulos opcionais

  Inscrição

  Boas-vindas

  Introdução

  Contabilidade e Finanças

  Economia Empresarial

  Empreendedorismo e Criatividade 

  Projeto de Gestão

  Gestão de Pessoas

  Marketing

  Gestão de Operações

  Gestão Estratégica

  Organizações e Decisões Sustentáveis

Escolha quatro dos seguintes módulos:
  Gestão Estratégica Avançada: uma 

abordagem de múltiplas perspectivas

  Ética Empresarial

  Inteligência Empresarial na Economia 
Digital

  Operações e Estratégias para Empresas

  Gestão da Inovação

  Viagem de Estudo Internacional

  Gestão de Liderança e Mudança

  Gestão de Projetos

  Relações Estratégicas de Mercado: como 
criar, administrar e aproveitar as relações 
de mercado

  Capital de Risco e Capital Privado

Durante o curso

  Programa de Carreira e Desenvolvimento 
Profissional

Classificado pela The Economist 
entre os 100 melhores MBAs de 
2016, o MBA da Nottingham pode ser 
cursado em tempo integral ao longo 
de um ano ou em tempo parcial por 
dois a quatro anos.

Os alunos podem se inscrever para vários projetos de gestão 
competitiva no Reino Unido e no exterior. Trabalhamos 
em parceria com as melhores empresas multinacionais 
como Astra Zeneca, Balfour Beatty, Capital One, E.ON, 
Experian, GE Healthcare, Ikano, Nexor, Orange Business 
Service, Pfizer, Rolls-Royce, Standard Chartered Bank, Tata 
Consultancy Services e Walgreens Boots Alliance, além 
de pequenas e médias empresas, serviços financeiros, 
organizações sem fins lucrativos e setores criativos.

Veja mais informações sobre os nossos cursos no site 
nottingham.ac.uk/pgstudy

Devido a fatores como evolução do currículo pode haver variação dos módulos. a lista acima é um exemplo básico dos módulos que oferecemos, não uma lista completa. 
As informações mais recentes estão disponíveis no site nottingham.ac.uk/pgstudy
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MBA Executivo
Nossos programas de MBA Executivo 
oferecem a oportunidade de combinar 
estudo flexível com uma carreira exigente. 
Eles oferecem formação em gestão 
avançada que corresponde às necessidades 
dos executivos em desenvolvimento.

Eles foram desenvolvidos para executivos e gestores que desejam 
cursar o MBA sem interromper as atividades profissionais. Focamos em 
desenvolver sua competência para agregar valor, melhorar a eficácia 
organizacional e aumentar sua capacidade de trabalhar com outras 
pessoas para realizar mudanças com êxito.

O MBA Executivo oferece uma perspectiva de gestão geral das 
funções de uma empresa e de como elas podem ser integradas em 
um ambiente em rápida evolução, juntamente com o conhecimento 
e o entendimento atualizados das operações de uma empresa e das 
habilidades práticas necessárias para administrá-las. Os membros do 
curso de MBA Executivo normalmente têm pelo menos cinco anos de 
experiência em gestão, e a média é de mais de 10 anos.

Nossos alunos do MBA Executivo vêm de todas as partes do mundo, 
como África, Austrália, Europa e Extremo Oriente e Reino Unido. Você 
estudará com participantes de organizações privadas, públicas e sem 
fins lucrativos, oferecendo uma vasta experiência, novas perspectivas 
sobre questões de negócios e oportunidades de networking 
excepcionais. a localização ideal de Nottingham e a excelente malha 
de transporte possibilitam a participação de gestores localizados em 
qualquer parte do Reino Unido ou do mundo.

Compreendemos que você precisa planejar o MBA cuidadosamente 
para não interferir no seu trabalho e em outros compromissos, por isso 
oferecemos o máximo de flexibilidade para adaptar os estudos ao seu 
estilo de vida. é possível escolher vários pontos de partida ao longo do 
ano para variar o número de módulos cursados a cada ano de acordo 
com seus compromissos, e diluir o custo pagando por cada módulo 
conforme você avança.

“A flexibilidade de escolher 
os módulos que eu queria 
fazer ou de adiá-los algumas 
vezes me permitiu encaixar 
meus estudos na minha 
vida pessoal e profissional. 
Para uma pessoa muito 
ocupada como eu, 
a flexibilidade oferecida pela 
Nottingham e o suporte dos 
tutores e de toda a equipe 
é extremamente importante.”

Adam Brooks, MBA Executivo 

Cirurgião e Diretor Clínico, Centro 
de Trauma de East Midlands, NHS 
Trust de Hospitais Universitários 
de Nottingham

“Como proprietário de 
uma pequena empresa,eu 
me sinto acolhido 
neste ambiente. o MBA 
Executivo usa ideias reais 
de empresários reais, 
e como jovem empresário, 
o programa me deuum 
objetivo concreto.”

Dan Peacock, MBA Executivo

Nossos programas

Veja mais informações sobre os nossos cursos no site
nottingham.ac.uk/pgstudy

Classificada como a 21ª universidade 
do mundo, 2ª no Reino Unido e 1ª em 
aumento de salário após a formatura 
no mais recente ranking Economist 
Executive MBA, nossos programas 
de MBA Executivo podem ser 
cursados em partes ao longo de dois 
a quatro anos.

Os módulos geralmente duram uma semana e são oferecidos 
regularmente ao longo do ano para que você possa participar 
do programa em diferentes ocasiões. Além dos módulos 
em Nottingham, é possível cursar os módulos dos nossos 
programas de MBA na Malásia ou em Cingapura.

Também é possível estudar um módulo específico ao longo 
de um semestre com alunos de MBA em tempo integral, 
participando de palestras e possíveis reuniões de grupo 
algumas horas por semana durante 15 semanas.

MBA Executivo em Gestão de Saúde
Nosso MBA Executivo em Gestão de Saúde foi indicado 
pela NHS Leadership Academy com parte do programa 
NHS MBA. Ele inclui:

  oito módulos principais

  dois módulos de saúde:
     Comissionamento e Redistribuição do Serviço
    Ética, Governança e Risco

  dois módulos opcionais

  projeto de gestão em saúde

Devido a fatores como evolução do currículo pode haver variação dos módulos. a lista acima é um exemplo básico dos módulos que oferecemos, não uma lista completa. 
As informações mais recentes estão disponíveis no site nottingham.ac.uk/pgstudy

Etapa um Etapa dois Etapa três

Ampliação da experiência de gestão 
  Contabilidade e Finanças

  Economia Empresarial

  Gestão de Operações

  Gestão de Pessoas

  Marketing

  Gestão Estratégica

Aprofundamento da experiência de gestão 
  Empreendedorismo e Criatividade 

  Organizações e Decisões Sustentáveis

Mais quatro módulos opcionais (veja os 
detalhes na página 19), entre eles:

  Desenvolvimento Pessoal

Preparação para a sua futura carreira
  Projeto de Gestão

  Formatura

  Participação na rede de ex-alunos da 
Escola de Negócios

  Networking nos nossos eventos

  Contato constante

Veja mais informações sobre os nossos cursos no site 
nottingham.ac.uk/pgstudy

Leadership Academy
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Invista no seu 
potencial

Taxas e financiamento

Entre as empresas que patrocinaram 
funcionários para concluir nosso 
programa de MBA Executivo estão: 
Bank of England, BBC, British American 
Tobacco, BT Group, BUPA, Capital One, Ernst 
& Young, Estée Lauder, Experian, Ford Motor 
Company, Frankfurt Airport, Mars, NatWest, 
NHS, Rolls-Royce, Saint-Gobain e Walgreens 
Boots Alliance

Saiba mais sobre como financiar seus estudos em
nottingham.ac.uk/pgstudy/funding

Pré-requisitos
Nossos programas de MBA exigem um 2:1 (ou equivalente 
internacional) em qualquer disciplina com qualificações 
profissionais relevantes também consideradas.

Os candidatos ao MBA em tempo integral devem ter pelo 
menos de três a cinco anos de experiência profissional 
em tempo integral com uma dimensão de gestão, de 
preferência adquirida desde a graduação.

Os candidatos ao MBA Executivo devem ter cinco anos de 
experiência profissional em gestão de tempo integral.

Candidatos da União Europeia 
e estrangeiros
A comunidade global da Nottingham é composta por 
funcionários e alunos de mais de 150 países. Os 
funcionários viajam regularmente para conhecer futuros 
alunos, realizando eventos em países como China, Gana, 
Índia, Malásia e muitos outros. Saiba mais em nottingham.
ac.uk/internationalstudents/meetus

Se você precisar de um visto para estudar, a universidade 
fornecerá todas as informações e orientações necessárias. 
Saiba mais em nottingham.ac.uk/go/student-visa

Confira as informações específicas para o seu país, 
como pré-requisitos, bolsas de estudo, dados de contato 
e representantes, no site nottingham.ac.uk/go/yourcountry.

Requisitos da língua inglesa
Para os candidatos cujo primeiro idioma não é o inglês, 
exigimos IELTS 7.0 (não inferior a 6.0 em qualquer 
elemento). Confira mais informações e uma lista de 
outros requisitos da língua inglesa que aceitamos no site 
nottingham.ac.uk/go/alternativerequirements

Preparação e suporte para  
o Inglês Acadêmico
Credenciado pelo British Council para o ensino de inglês 
no Reino Unido, o Centro de Ensino da Língua Inglesa 
(CELE) da universidade oferece preparação e suporte 
de alta qualidade. Nossos cursos preparatórios elevam 
suas habilidades acadêmicas e de língua inglesa ao nível 
necessário para você avançar para o curso de  
pós-graduação sem precisar refazer o IELTS. Oferecemos 
também cursos especializados em negócios e gestão 
com duração de cinco a dez semanas. Saiba mais em 
nottingham.ac.uk/cele

Como se inscrever
Sinta-se em casa
Para que sua mudança para Nottingham seja simples 
e descomplicada, garantimos a todos os novos alunos de 
pós-graduação uma acomodação individual durante um 
ano providenciada pela universidade. Para se qualificar 
você deve aceitar uma vaga em um dos nossos programas 
de MBA e solicitar a acomodação na data especificada. 
Saiba mais sobre as nossas acomodações, incluindo as 
informações mais recentes sobre essa garantia, no site 
nottingham.ac.uk/accommodation

Política de igualdade  
de oportunidades
A Universidade pretende criar as condições pelas quais 
alunos e funcionários são tratados unicamente com base 
nos próprios méritos, habilidades e potencialidades, 
independentemente de gênero, raça, cor, nacionalidade, 
origem étnica ou nacional, idade, contexto socioeconômico, 
deficiência, religião ou convicções políticas, associação 
sindical, circunstâncias familiares, orientação sexual ou 
outra distinção irrelevante.

Inscrição

Venha nos conhecer aqui ou no seu país
A melhor forma de descobrir se o MBA da Nottingham é ideal 
para você e seus planos de carreira é nos conhecendo. 
Nossos eventos de café da manhã e degustação reúnem os 
atuais alunos, funcionários e ex-alunos do MBA. Também 
podemos agendar um encontro individual no momento que for 
mais conveniente para você.

Fazemos visitas regulares a agentes nacionais 
e internacionais e feiras de MBA. Saiba mais ou reserve 
uma vaga em um dos nossos eventos abertos através do 
site nottingham.ac.uk/business/mba/open-days

Saiba como se inscrever em 
nottingham.ac.uk/pgstudy/apply

Organizações patrocinadoras 

Benefícios
Várias organizações pagam todas ou parte das taxas para 
os funcionários cursarem o MBA da Nottingham. Algumas 
enviam novos funcionários todos os anos. o motivo 
é simples: o retorno claro e imediato do investimento.

Seus gestores são profissionais, e da mesma forma que 
você dá suporte a eles, damos todo o suporte a você 
para montar um programa de MBA Executivo que traga 
benefícios à sua empresa de várias maneiras:

  Os alunos usam a experiência comercial pessoal deles 
em aulas e trabalhos

  O curso é flexível de acordo com as necessidades  
da sua organização

  Os módulos opcionais ajudam a atender às suas 
necessidades de desenvolvimento ou  
responsabilidades atuais

  Você agrega valor ao seu negócio utilizando um 
problema real como base para o projeto de gestão.

  Seus gestores podem desenvolver experiência internacional 
cursando alguns módulos na Malásia ou em Cingapura.

Como organização patrocinadora, você também tem 
acesso aos conhecimentos e serviços de uma universidade 
internacional, como convites para eventos, inclusive para 
as nossas palestras Business Leaders Series de alto nível, 
e acesso a serviços como estágios, recrutamentos  
pós-graduação e oportunidades de ensino executivo.

Valor do investimento 

Tempo integral e MBA Executivo
Reino Unido, União Europeia e internacional: £ 24.975

Oferecemos modalidades de pagamento flexíveis para 
taxas de MBA Executivo. Saiba mais em nottingham.
ac.uk/business/mba

Financiamento do curso
Para contribuir com a inscrição de candidatos talentosos de 
todos os países e setores no MBA da Nottingham, a Escola 
de Negócios oferece diversas bolsas de estudo que cobrem 
até 90% do valor do curso. 

Essas bolsas são concedidas a candidatos que 
demonstram habilidades de liderança e experiência 
excepcionais. Nossa estratégia consiste em criar uma 
coorte diversificada e estimulante com experiência 
gerencial comprovada. Os vencedores dos prêmios se 
tornam embaixadores dos MBAs da Nottingham e recebem 
suporte para criar redes poderosas para o futuro.

Algumas concessões de bolsas exigem comprovações 
adicionais ou entrevistas. a disponibilidade de bolsas 
de estudo fica a critério da universidade e está sujeita 
a alterações. Normalmente nossas ofertas de bolsa de 
estudos ficam disponíveis por tempo limitado, por isso 
recomendamos a inscrição antecipada.

Também oferecemos bolsas parciais de MBA Executivo 
para pessoas que trabalham no Reino Unido, na 
União Europeia e no setor público internacional ou 
em organizações sem fins lucrativos. Saiba mais em 
nottingham.ac.uk/mba/scholarships

Bolsas para ex-alunos
Ex-alunos estrangeiros estão automaticamente qualificados 
a uma bolsa de estudos de 15%, enquanto os alunos do 
Reino Unido e da União Europeia recebem uma bolsa de 5%.

Bolsas internacionais
A universidade oferece uma série de bolsas internacionais, 
específicas para países ou regiões. Veja mais informações 
no site nottingham.ac.uk/go/masters-scholarships

Orientações para alunos estrangeiros
Acesse o site nottingham.ac.uk/go/international-finance 
para receber orientações sobre custos de vida, como 
administrar seu orçamento e abrir uma conta bancária no 
Reino Unido, além de informações sobre alunos patrocinados.
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Contato para dúvidas sobre o MBA:
Student Recruitment Enquiries Centre

nottingham.ac.uk/business/mba

 +44 (0)115 951 5559
 nottingham.ac.uk/enquire
 UoN.NUBS
 @NottmUniBSchool

Este folheto foi elaborado antes do ano letivo a que se aplica. Todos os esforços foram feitos para garantir que as informações contidas neste folheto sejam precisas 
no momento da publicação, mas pode haver alterações (por exemplo, ao conteúdo do curso), dado o intervalo entre a publicação e o início do curso. Portanto, é muito 
importante conferir no site nottingham.ac.uk/pgstudy se houve alguma atualização antes de se inscrever em um curso. Se houver diferença entre o conteúdo deste 
folheto e o nosso site, o conteúdo do site terá precedência.

© University of Nottingham 2017. Todos os direitos reservados. Impresso em agosto de 2017.

Para solicitar esta publicação em 
outro formato entre em contato:
+44 (0)115 951 5559


