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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.

A cidade está classificada entre as três melhores do Reino Unido para trabalhar, e o Creative Quarter 
é um próspero centro de negócios empreendedores que catalisou o crescimento de Nottingham.

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.

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

Índice

Nossa localização
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Por que estudar aqui?

97%
das nossas pesquisas 
são reconhecidas 
internacionalmente
Referencial de Excelência em 
Pesquisa, 2014

44.500
alunos de 
mais de  
150 países

500 milhões 
de libras
em financiamento 
de pesquisas  
desde 2013

Universidade 
global 
britânica
A Universidade de 
Nottingham faz parte do 
prestigiado Russell Group.
É o lugar onde o scanner MRI foi inventado, onde você 
encontrará o maior grupo de estudiosos em direitos 
humanos do mundo e onde as respostas à segurança 
alimentar global estão sendo descobertas.

Com campi no Reino Unido, na China e na Malásia, 
a Universidade de Nottingham tem uma reputação 
global de excelência em ensino e pesquisa. As escolas 
de negócios nos três campi tem certificação EQUIS pela 
Fundação Europeia para o Desenvolvimento de Gestão.

A Universidade 
de Nottingham 
foi reconhecida 
como padrão Gold 
no Referencial 
de Excelência em 
Ensino (TEF). O TEF se 
baseia em rankings/
resultados de 
satisfação dos alunos, 
retenção de alunos 
e emprego  
pós-graduação.

Escola de Negócios 
da Universidade de 
Nottingham
Localizada no premiado 
Campus Jubilee da 
universidade, a Escola de 
Negócios da Universidade 
de Nottingham oferece um 
dos ambientes mais bonitos 
e modernos para estudar 
negócios no Reino Unido.

Nosso corpo acadêmico é composto 
pelos principais pesquisadores na 
área em que atuam, e nosso ensino 
é sustentado pelas importantes 
pesquisas realizadas por eles. Com 
alunos e funcionários de mais de 150 países, 
oferecemos uma experiência internacional única 
com oportunidades de estabelecer relações 
comerciais valiosas com colegas do mundo todo.

Você será capacitado com as habilidades necessárias 
para garantir cargos de chefia na indústria, no 
comércio e no setor público por meio de uma 
base sólida para pesquisas de doutorado. 

Nossas Escolas de Negócios em Nottingham, na 
China e na Malásia têm certificação EQUIS pela 
Fundação Europeia para o Desenvolvimento 
de Gestão (EFMD) e pela Associação de MBAs 
(AMBA), os principais órgãos de certificação 
do mundo para escolas de negócios.

Somos líderes internacionais de ensino em 
finanças e gestão e pioneiros em pesquisa sobre 
empreendedorismo, inovação e sustentabilidade.

Estamos no 6º lugar no Reino Unido em 
capacidade de pesquisa segundo o mais recente 
Referencial de Excelência em Pesquisa, que reflete 
a qualidade e a influência das nossas pesquisas.
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Saiba até onde você pode chegar com um mestrado em Negócios no site
nottingham.ac.uk/business

Seu futuro está 
em Nottingham
Localizada no premiado Campus Jubilee da universidade, 
a Escola de Negócios oferece um dos ambientes mais bonitos 
e modernos para estudar negócios no Reino Unido.

Cursos inovadores
A Escola de Negócios oferece uma das maiores seleções 
de cursos de mestrado para recém-formados no Reino 
Unido. Nosso corpo acadêmico é composto pelos princiais 
pesquisadores na área em que atuam, e nosso ensino 
é sustentado pelas importantes pesquisa realizadas 
por eles. Oferecemos uma experiência internacional 
única com oportunidades de estabelecer relações 
comerciais valiosas com colegas do mundo todo.

Você será capacitado com as habilidades necessárias 
para garantir cargos de chefia na indústria, no 
comércio e no setor público por meio de uma 
base sólida para pesquisas de doutorado.

Conexão global
Em Nottingham você desenvolve uma visão internacional. 
Temos orgulho da diversidade internacional em 
sala de aula. Atualmente temos alunos de quase 
50 países nos cursos de mestrado, o que garante 
um aprendizado de diferentes perspectivas.

Ao cursar parte do mestrado em Negócios Internacionais 
nos campi da universidade na China ou na Malásia 
você adquire a experiência internacional que os 
empregadores tanto valorizam. Os alunos de mestrado 
em Negócios e Gestão também têm a oportunidade 
de estudar no campus da universidade na Malásia.

Ensino orientado por pesquisas
No mais recente Referencial de Excelência em 
Pesquisa, a Escola de Negócios ficou em sexto lugar 
no Reino Unido em capacidade de pesquisa. Você 
assiste a aulas rápidas e diversificadas ministradas 
por especialistas acadêmicos e do setor.

O Centro de Risco, Serviços Bancários e Financeiros é um 
dos principais centros de ensino e pesquisa em serviços 
financeiros, riscos e seguros. São os funcionários dele que 
dão aulas no mestrado de Serviços Bancários e Financeiros.

O Instituto Haydn Green de Inovação 
e Empreendedorismo é o centro de excelência da 
universidade no desenvolvimento de habilidades 
empresariais e de empreendedorismo. 

Está entre os principais centros europeus nessa área. 
o mestrado em Empreendedorismo, Inovação e Gestão 
é o programa emblemático do instituto. Ele oferece 
a oportunidade de desenvolver habilidades empresariais, 
independentemente do histórico profissional.

Local inspirador
Elogiado pela arquitetura inovadora e pela tecnologia 
ecológica, o Campus Jubilee 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, além de sistemas de dados financeiros e de 
negócios: Bloomberg, Datastream, Bankscope e Financial Times.

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

Por que estudar aqui?

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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“A Escola de Negócios me presenteou com 
a incrível oportunidade de fazer o curso de 
mestrado que eu desejava com uma bolsa 
de estudos integral. a oportunidade de 
estudar sem precisar me preocupar com 
o pagamento do curso não significou apenas 
uma mudança na minha vida, foi também 
um fator muito inspirador e motivador. Sem 
ajuda financeira eu não teria a oportunidade 
de estudar em uma das melhores escolas de 
negócios do Reino Unido.”

Elitsa Nacheva, mestrado em Gestão
Analista de Consultoria de Gestão,  
Accenture (Londres) 

Uma rede 
de escala 
global
Mais de 17 mil ex-alunos da 
Escola de Negócios em 110 
países conectam você a uma 
poderosa rede global de 
contatos de negócios.
Frequentemente ex-alunos visitam a escola como 
palestrantes convidados e atuam como mentores 
e consultores de futuros alunos. Outros oferecem 
experiência profissional e projetos de gerenciamento 
nas próprias empresas ou organizações.

É possível aproveitar a rede de ex-alunos para 
tomar decisões sobre a inscrição em cursos 
de formação e aceitar as ofertas de estudo 
da Escola de Negócios. Colocamos você em 
contato com ex-alunos para conversar sobre 
a experiência deles em viver e estudar em 
Nottingham. Isso ajuda a tirar suas dúvidas.

Transformamos o mundo em 
um lugar melhor
Depois de concluir o mestrado em 
Empreendedorismo, Inovação e Gestão, Scott 
Rosenberg lançou um aplicativo inovador para 
ajudar as famílias que cuidam de parentes 
com doença de Alzheimer. o aplicativo Javoo 
oferece uma rede social privada exclusiva para 
os membros da família, o que facilita a vida 
deles. Scott recebeu o prêmio University Student 
Enterprise Award pelo aplicativo Javoo e foi 
um dos 10 finalistas ao prêmio Postgraduate 
Ingenuity, que também forneceu financiamento 
para desenvolver o aplicativo. Scott e a equipe do 
Javoo estão trabalhando com a MindTech, parte 
do pioneiro Instituto de Saúde Mental.

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

Por que estudar aqui?

Conexão com empresas

Série de palestras
Empresários de elite compartilham conhecimentos 
e experiência com os alunos por meio da Business 
Leaders Series (Série Líderes Empresariais). Organizamos 
palestras com especialistas de vários campos, entre eles:

  Sir Paul Smith, lendário estilista

  Willie Walsh, presidente da International  
Airlines Group

  Rob Johnson, diretor de Compras  
da Jaguar Land Rover

  Andrew Griffith, diretor de Operações do grupo Sky

Especialistas que trabalham em funções relacionadas 
a finanças também dão palestras sobre diversos 
assuntos atuais por meio da Financial Minds Series 
(Série Mentes das Finanças).

Durante os módulos você recebe palestrantes 
convidados e visita empresas como Walgreens Boots 
Alliance, JCB e Bloomberg. Essas sessões oferecem 
estudos de caso e percepções práticas sobre como 
a aprendizagem se relaciona com os negócios.

Oferecemos diversas formas 
de você conhecer e estabelecer 
uma rede com representantes 
empresariais, ganhar experiência 
prática e aplicar a teoria aprendida.

Dissertações e projetos em 
parceria com empresas
Uma forma opcional de concluir sua dissertação 
é por meio de parceria com uma empresa para 
aplicar os conceitos teóricos na prática comercial, 
ajudando a organização com um problema ou 
desafio específico que estejam enfrentando. As 
empresas escolhem os alunos de mestrado em um 
grupo de candidatos de alto desempenho, e com 
o apoio de um supervisor acadêmico você faz 
a pesquisa durante o período de verão.

Voluntariado
Nosso programa de voluntariado de pós-graduação, 
Cheese Matters, envolve o trabalho dos alunos com 
empresas locais para oferecer educação financeira 
a alunos do ensino médio. Você terá a oportunidade 
de treinar e dar aulas ao lado de representantes de 
empresas para aumentar a conscientização financeira 
entre os jovens. Existem diversas oportunidades 
de voluntariado disponíveis para você na Escola de 
Negócios, nos programas de participação comunitária 
da universidade e no Grêmio Estudantil.

Experiência em negócios
A Escola de Negócios trabalha em estreita 
colaboração com uma série de esquemas de inclusão, 
iniciativas de participação comunitária e organizações 
para maximizar suas oportunidades de ganhar 
experiência e exposição à prática empresarial.

Fizemos parceria com o Departamento de Comércio 
Internacional do Reino Unido na iniciativa de 
Pós-Graduados em Negócios Internacionais. Ela 
serve para conectar empresas locais com alunos 
que possam oferecer habilidades de idioma 
e conhecimento do país para apoiar a entrada  
e o desenvolvimento no mercado externo.

O Postgraduate Placements Nottingham, dentro da 
universidade, oferece inclusões rápidas e flexíveis 
em empresas locais adequadas ao seu curso. 
a Unitemps é a agência de recrutamento de alunos 
da universidade que oferece oportunidades de 
trabalho em tempo parcial. Os alunos qualificados se 
inscrevem para funções casuais e de tempo parcial 
dentro e fora do campus.
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Acelere sua carreira
Combinando seus estudos acadêmicos com o suporte 
à carreira que oferecemos, você fica em uma excelente 
posição para avançar profissionalmente.

Sua carreira do seu jeito
Nossa Equipe de Carreiras Pós-Graduação 
interna oferece assessoria e orientações 
especializadas para que você tome 
decisões embasadas sobre o caminho 
certo a trilhar profissionalmente.

Ao aceitar a oferta de uma vaga na Escola 
de Negócios começamos a trabalhar com 
você no apoio às suas necessidades de 
planejamento de carreira. Você pode 
participar de discussões sobre carreiras 
antes do início do curso e aproveitar 
o apoio remoto e orientativo do Career 
Leader, uma ferramenta de avaliação 
online que ajuda você a mensurar seus 
interesses e motivações comerciais 
antes de iniciar o curso. Nosso suporte 
continua durante todo o curso em 
Nottingham e depois da sua formatura.

As vantagens são:
  nosso Programa de Líderes de Carreira Acelerado, 

parte integrante dos cursos de mestrado

  sessões de desenvolvimento de habilidades 
ministradas por profissionais experientes

   eventos de carreiras exclusivos, oportunidades de networking 
e diversas opções de experiência de trabalho, como 
projetos de curto prazo e trabalho em tempo parcial

   orientação individual com planejamento de carreira, 
aplicações, processos seletivos e habilidades profissionais

   acesso a recursos online e redes de ex-alunos para garantir 
informações sobre o trabalho em diversos países

   alertas de abertura de vagas para manter você atualizado 
com as últimas oportunidades de emprego

   avaliações psicométricas para aumentar sua 
autoconsciência e fornecer uma visão dos testes usados 
nos processos de recrutamento de empregadores

   conversas com especialistas legais para ajudar 
alunos estrangeiros a entenderem as mais 
recentes normas de trabalho no Reino Unido

* Destinos conhecidos de profissionais formados no mestrado em período integral pela Escola de Negócios da Universidade de Nottingham em 2015/16.

86% 
dos formados 
no mestrado da 
Escola de Negócios 
da Universidade 
de Nottingham 
estão empregados, 
trabalhando por conta 
própria ou dando 
sequência aos estudos 
em até seis meses após 
a formatura*

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

Carreira e desenvolvimento profissional

Começa aqui, depois é com você

Recém-formados desenvolveram carreiras em 
diversas áreas, como consultoria de gestão, banco de 
investimento, serviços financeiros, relações públicas, 
gestão de operações, responsabilidade corporativa, 
sustentabilidade e marketing. o trabalho por conta 
própria e a continuidade dos estudos também são 
opções bastante comuns.

Consultoria 11%

Bens de consumo 6%

Energia 3%

Serviços 
financeiros 35%

Governo 
e organizações sem 

fins lucrativos 5%

Saúde 1%

Manufatura 6%

Mídia e entretenimento 1%

Setor imobiliário 4%

Varejo 4%

Tecnologia 6%

Outros 18%

Entre os destinos do recém-formados estão: 
Banco da China, Barclays, China Everbright 
Bank, Dell, Deloitte, Ericsson, Ernst & Young, 
HSBC, KPMG, Nestlé, Procter & Gamble, 
PricewaterhouseCoopers, Rolls-Royce, Société 
Générale, Volkswagen e Nações Unidas

“Durante o curso 
a dedicada Equipe de 
Carreiras Pós-Graduação 
me ajudou a selecionar 
as áreas e funções do 
meu interesse, e deram 
muitas dicas sobre 
avaliações, entrevistas 
e networking.”
Jonathan Jones, mestrado em 
Negócios Internacionais
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A Escola de Negócios da 
Universidade de Nottingham 
oferece uma quantidade 
significativa de bolsas para 
alunos de mestrado que 
começarem o curso em 2018.

Nossas bolsas são concedidas com base no mérito 
acadêmico e variam de 20 a 100% do valor total do curso.

Financiamento 
do curso

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

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

O Mestrado em Finanças e Banking é 
credenciado pelo Centro de Excelência 
do Chartered Banker Institute – o mais 
elevado padrão para profissionais do 
setor bancário

O mestrado em Finanças 
e Investimentofoi reconhecido pelo  
CFA Institute

O mestrado em Recursos 
Humanos, Gestão e Organizaçãoé 
certificado pelo Chartered 
Institute of Personnel and 
Development, oferecendo aos 
formados isenção total no 
diploma avançado 

O mestrado em Marketing é 
certificado pelo Chartered Institute of 
Marketing, e os formados recebem 
um diploma e uma qualificação 
profissional que garantem uma 
vantagem competitiva

O mestrado em Gestão de Riscoé 
reconhecido pelo Chartered 
Insurance Institute, o melhor corpo 
profissional do mundo em seguros 
e serviços financeiros

Cursos certificados
Vários dos nossos cursos de mestrado são 
certificados por órgãos profissionais. Com 
isso você tem a oportunidade de receber 
qualificações adicionais, além da pós-graduação.

Nossos cursos

Excelência em ensino e esportes
Se você alcançou ou deve alcançar uma nota muito 
alta no seu curso de graduação, será considerado 
para a Bolsa de Estudos de Excelência do Reitor da 
Escola de Negócios e, se bem-sucedido, receberá 
uma bolsa de estudos de 75 ou 100%. Além disso, 
oferecemos bolsas de estudos para quem deseja 
cursar o mestrado e demonstrou excelência esportiva.

Você será automaticamente considerado para 
a oferta, e o processo de inscrição é o mesmo. No 
entanto para concorrer a uma dessas bolsas você 
deve enviar sua inscrição ao mestrado até terça-feira, 
31 de julho de 2018. Saiba mais em  
nottingham.ac.uk/business/msc/scholarships

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

Bolsas internacionais
A universidade oferece uma grande variedade 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 custo de 
vida, como administrar seu orçamento e abrir uma 
conta bancária no Reino Unido, além de informações 
para alunos patrocinados.

Financiamento

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

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

“Fazer mestrado no Reino 
Unido sempre foi um sonho, 
e eu escolhi a Universidade de 
Nottingham por uma combinação 
de fatores. Sua posição no 
ranking mundial e a diversificada 
combinação de disciplinas de 
negócios foram os mais decisivos. 
O curso oferece a combinação 
certa de atividades bancárias, 
além de ser credenciado pelo 
Chartered Banker Institute. 
Os profissionais formados em 
Nottingham têm mais chances de 
conseguir emprego; Nottingham 
é uma das universidades mais 
concorridas do Reino Unido.”

Maria Theresa Famila, mestrado em 
Serviços Bancários e Finanças

Contabilidade
Serviços 
Bancários

Esse curso especializado tem como objetivo 
ampliar seus conhecimentos em contabilidade 
e finanças com base na teoria e na aplicação 
dos princípios de contabilidade.

Ele é ideal para quem estudou uma matéria 
relacionada a negócios na graduação e deseja 
focar em contabilidade financeira como uma 
carreira à parte.

Participando de debates atuais na área você 
terá a oportunidade de enriquecer e ampliar 
sua compreensão e apreciação de temas 
importantes em contabilidade e finanças.

O curso tem cinco módulos principais em dois 
semestres e uma dissertação de verão. Com 
módulos opcionais você adapta o curso de acordo 
com seus interesses e aspirações de carreira.

Mestrado em Contabilidade e Finanças

A Escola de Negócios é líder mundial em ensino 
bancário, e nossa pesquisa foi premiada com 
o status Centro de Excelência pelo Chartered 
Banker Institute.

Esse curso oferece os conhecimentos mais recentes 
sobre serviços bancários, mercados financeiros 
e riscos no setor financeiro. Você terá a companhia dos 
melhores especialistas no setor que compartilharão as 
experiências que viveram no mundo financeiro.

Este curso é ideal para quem deseja seguir uma 
carreira no setor de mercados financeiros de um 
banco internacional antes de assumir um cargo 
gerencial de alto nível.

Nele você desenvolve habilidades na análise de 
instituições e instrumentos financeiros, mercados, 
demandas de consumidores e concorrência. o curso 
oferece ainda uma base conceitual e teórica em conceitos 
e técnicas atuais em serviços bancários, políticas, 
economia e gerenciamento de riscos e áreas associadas.

Você também conhecerá diversas técnicas empíricas 
para analisar a dinâmica industrial, o impacto 
da inovação no desempenho e o impacto da 
regulamentação e das intervenções políticas no setor 
bancário e financeiro nas corporações. Os módulos 
consideram os aspectos internacionais do setor 
bancário e financeiro, e você poderá analisar o país 
que preferir na dissertação de verão.

Mestrado em Serviços Bancários e Finanças

Nossos cursos

Centro de Risco, Serviços Bancários  
e Financeiros
O curso é ministrado pela equipe do nosso Centro 
de Risco, Serviços Bancários e Financeiros, composta 
por profissionais que estão entre os melhores 
do mundo em pesquisa de risco e liderança 
de pensamento. Eles trabalham em estreita 
colaboração com colegas do setor e aconselham os 
governos no desenvolvimento de políticas decisivas. 
Esse centro é um grupo de pesquisa inclusivo 
e colaborativo da Escola de Negócios. Como aluno 
de mestrado você tem acesso a seus recursos 
e pesquisas de relevância internacional. Saiba mais 
em nottingham.ac.uk/business/crbfs

“O curso oferece mais do que apenas o conhecimento 
necessário para começar no setor financeiro. Ele 
desenvolve habilidades transferíveis, como trabalhar 
sob pressão, trabalhar em equipe e ser capaz de 
gerenciar seu tempo para trabalhar com vários prazos 
ao mesmo tempo. o curso certamente atendeu às 
minhas expectativas em termos de profundidade 
e aplicação em cenários reais.”

Laith Al-Khayat, 
mestrado 
em Finanças 
e Investimento

Finanças Negócios 
e Gestão

Nesse curso você terá aulas com um dos maiores 
grupos de especialistas em finanças do Reino Unido, 
que trazem alguns dos conhecimentos e técnicas 
mais atualizados nos campos em que atuam.

Você construirá uma base sólida em finanças 
e investimentos modernos e sairá preparado para uma 
carreira em bancos de investimento, gestão financeira 
ou para dar continuidade aos estudos em outros cursos 
de pós-graduação em um assunto relacionado.

O curso oferece uma diversidade de módulos 
durante dois semestres e uma dissertação de 
verão. a grade curricular consiste de cinco módulos 
principais e mais dois opcionais entre uma ampla 
variedade de assuntos, como finanças corporativas, 
mercados de capitais e avaliação de segurança 
financeira, além de uma base sólida em metodologia 
de pesquisa para finanças e uma oportunidade de 
estudar finanças comportamentais.

O curso tem um foco quantitativo distinto e inclui 
conceitos teóricos e suas aplicações práticas. Você 
se beneficiará do acesso em tempo real aos nossos 
terminais Bloomberg e aprenderá a utilizar dados 
para analisar instrumentos financeiros e ajudar 
a tomar decisões eficazes.

Mestrado em Finanças e Investimento

Nosso portfólio de cursos atende a diversos 
profissionais de diferentes áreas.

Se você estudou gestão na graduação, pode 
aprofundar suas habilidades no mestrado 
em Negócios e Gestão. Se você tem pouca ou 
nenhuma experiência em gestão ou gestão de 
recursos humanos, os mestrados em Negócios 
Internacionais, Gestão ou Gestão de Recursos 
Humanos e Organização podem ser a opção certa.

Esses cursos oferecem a oportunidade de assistir 
a aulas com especialistas em diversos assuntos, 
como comportamentos organizacionais, gestão de 
recursos humanos, estratégia, economia, marketing, 
empreendedorismo, contabilidade e finanças.

Nesse curso a gestão ganha vida como uma 
área vibrante e importante do conhecimento 
de negócios nas organizações modernas.

Nosso ensino é focado na prática 
e fundamentado nas mais recentes ideias 
e princípios em ciência gerencial. Trabalhamos 
com organizações e setores de destaque 
para garantir que o ensino permaneça 
sempre relevante para os empregadores.

O curso é flexível e oferece meios de  
adequá-lo às suas necessidades e interesses 
de carreira, desenvolvendo a experiência 
relevante que você já tem em negócios 
e gestão. Ele oferece uma cobertura de 
embasamento teórico dos mais importantes 
desenvolvimentos conceituais e práticos 
em uma grande variedade de disciplinas de 
negócios e gestão. o objetivo é desenvolver seu 
tino comercial e suas habilidades de gestão, 
qualidades buscadas pelos empregadores.

O curso aborda áreas como estratégia 
financeira corporativa, economia gerencial 
e gestão de pessoas e organizações, além 
dos aspectos comportamentais e de recursos 
humanos da gestão. Foi desenvolvido para 
estimular o desenvolvimento de habilidade 
fundamentais em negócios e gestão por 
meio de projetos em grupos pequenos 
e uma dissertação com base em pesquisa.

Os profissionais recém-formados conseguiram 
vaga nas principais consultorias de negócios 
e gestão do Reino Unido e do exterior.

Mestrado em Negócios e Gestão
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Veja mais informações sobre os nossos cursos no site
nottingham.ac.uk/pgstudy

Esse curso ajuda a moldar suas habilidades de 
liderança e gestão abraçando a inovação e a mudança 
e oferecendo a oportunidade de pensar de forma criativa 
e colocar em prática o conhecimento recém-adquirido. 
Você se prepara para trilhar uma carreira em gestão até 
o nível de liderança em uma variedade de áreas.

Incentivamos o trabalho em grupo, e você tem aulas com 
profissionais e palestrantes convidados que são líderes nos 
campos em que atuam. o curso desafia e inspira você a pensar 
as principais disciplinas de gestão de uma forma diferente.

Inclui módulos principais em gestão, economia comercial, 
contabilidade, liderança e resolução criativa de problemas, 
mas é possível adaptá-lo às suas necessidades com diversos 
módulos opcionais disponíveis. o ensino inclui palestras, 
estudos de caso, seminários e trabalhos em projetos 
individuais e em grupo.

Com foco em todos os aspectos do negócio internacional, 
você estuda matérias em economia gerencial, gestão de 
pessoas e empresas, estratégia financeira e resolução 
criativa de problemas e analisa a mudança do ambiente 
empresarial internacional em profundidade.

É possível personalizar o curso com diversos módulos 
diferentes para focar nas suas aspirações de carreira. Além 
disso, você recebe uma base rigorosa em metodologia de 
pesquisa e produz uma dissertação para usar o conhecimento 
e a compreensão que você ganhou no curso como um 
trampolim para a sua carreira.

Exclusivo da Escola de Negócios, esse curso aproveita as 
operações internacionais da universidade e também é ministrado 
nas Escolas de Negócios da China e da Malásia. Com isso você tem 
a oportunidade de passar todo o segundo semestre concluindo os 
módulos principais e opcionais em qualquer campus, enquanto 
descobre como é viver na China ou na Malásia.

Você tem aulas com uma equipe de renome internacional 
em excelência em pesquisa, especialmente em mercados 
emergentes, e palestrantes convidados que são empresários 
bem-sucedidos e que têm experiência internacional em fazer 
negócios em ambientes culturais desafiadores. A combinação de 
várias abordagens, como palestras, estudos de caso, trabalho em 
grupo e estágios melhora muito a experiência de aprendizagem.

Se você não teve muito contato com gestão de recursos 
humanos, mas reconhece a importância de adquirir 
conhecimento em recrutamento, motivação, retenção 
e desenvolvimento de pessoas, então este curso 
aprovado pelo CIPD foi feito para você.

Ele é ideal para quem deseja adquirir habilidades para 
conquistar uma carreira de alto nível envolvendo a gestão 
das relações de trabalho nos setores privado, público ou 
sem fins lucrativos, além de aproveitar ao máximo pessoas 
contratadas na própria empresa.

Você aprofunda sua compreensão sobre a importância de ter 
a combinação certa de pessoas com os conjuntos adequados 
de habilidades e competências, o significado e o papel da 
liderança, a gestão de mudanças, o desenvolvimento e a 
retenção de talentos, os desafios da gestão de pessoas em 
contextos multiculturais e globais e a gestão estratégica de 
recursos humanos.

Duas características fundamentais deste curso são 
a natureza multidisciplinar e o envolvimento com debates 
contemporâneos em teoria e na prática real. Você terá 
a oportunidade de aprender com especialistas de renome 
internacional e de participar de palestras altamente 
interativas, além de oficinas, análises de casos e blogs. Você 
também se envolve em pesquisas rigorosas e aprende com 
profissionais, aplicando a teoria nos contextos organizacionais 
práticos que você encontrará na sua vida profissional.

Mestrado em Negócios Internacionais

Mestrado em Gestão

Mestrado em Recursos Humanos, 
Gestão e Organização

Vincenzo Grifo, 
mestrado 
em Negócios 
Internacionais

“Eu venho de uma pequena cidade na Sicília, por isso 
a ideia de interagir com pessoas de todas as partes 
e transformar o mundo no meu local de trabalho 
sempre me empolgou. Esse curso foi exatamente 
a experiência que eu estava buscando. Programas 
de intercâmbio são raros em cursos de mestrado, 
por isso ele é tão especial, oferecendo exposição 
direta a um ambiente econômico e social diferente.”

Nossos cursos

Esse curso foi concebido para quem tem interesse em 
trabalhar de forma empreendedora como consultor 
de negócios ou analista em uma grande multinacional, 
empresa ou por conta própria.

Você participa do moderno módulo Inventividade, em 
que exercita a criatividade para resolver problemas, além 
de módulos para promoção do crescimento empresarial, 
lançamento de novos empreendimentos e criatividade 
empresarial. Seu novo conhecimento é implantado por meio 
de um projeto de consultoria "ao vivo" com uma empresa 
local de rápido crescimento em que você desenvolve um 
relatório para demonstrar como ela pode explorar novas 
oportunidades de mercado. Essa é uma das coisas que 
os alunos mais gostam no curso. Nossa abordagem não 
é dizer aos alunos como se tornarem empreendedores, mas 
realmente envolvê-los na prática para que desenvolvam as 
próprias capacidades de empreendedorismo.

Você aborda temas fundamentais em criatividade, 
lançamento de novos empreendimentos 
e empreendedorismo no contexto, bem como a promoção 
do crescimento empresarial e o exclusivo projeto 
Inventividade. Você também tem acesso a diversas opções 
para adaptar o curso às suas aspirações de carreira.

Uma série de cursos interdisciplinares de 
empreendedorismo estão disponíveis em toda 
a universidade, administrados por outras escolas 
e departamentos em conjunto com a Escola de Negócios.

Esses programas oferecem uma oportunidade 
excepcional de desenvolver as habilidades comerciais e de 
empreendedorismo que os empregadores buscam, como 
a capacidade de desenvolver oportunidades, levar inovação 
para uma organização e trabalhar de forma criativa, ao 
mesmo tempo em que desenvolvem os conhecimentos 
especializados da disciplina principal.

  O mestrado em Biotecnologia Biofarmacêutica Aplicadae 
Empreendedorismo oferece habilidades de pesquisa 
científica e o conhecimento comercial necessários 
para transformar descobertas científicas em invenções 
e produtos comerciais

  O mestrado em Comunicação e Empreendedorismo apresenta 
uma interessante oportunidade de estudar a comunicação no 
contexto do empreendedorismo e das empresas

  O mestrado em Indústrias Culturais e Empreendedorismo 
tem o objetivo de oferecer uma compreensão crítica 
dos estudos culturais, seus princípios e práticas, 
com as habilidades de explorar vários modelos para 
o desenvolvimento de empresas criativas

  O mestrado em Engenharia Elétrica e Eletrônica 
e Empreendedorismo oferece a oportunidade de adquirir 
as habilidades de desenvolver e comercializar novas 
tecnologias em engenharia elétrica e eletrônica

  O mestrado em Energia Sustentável e Empreendedorismo 
foi desenvolvido para capacitar os alunos com habilidades 
avançadas em tecnologia e negócios de energia renovável

Suas habilidades de empreendedorismo foram 
suficientemente desenvolvidas para você criar seu próprio 
empreendimento ou agregar valor a um negócio existente?
Dirigidos pelo Instituto Haydn Green, nossos cursos de 
empreendedorismo ajudam a desenvolver uma abordagem 
inovadora e empreendedora e a pensar de forma mais criativa.

Empreendedorismo 
e inovação

Mestrado em Empreendedorismo, 
Inovação e Gestão

Cursos interdisciplinares

Instituto Haydn Green para Inovação 
e Empreendedorismo
O Instituto Haydn Green para Inovação 
e Empreendedorismo na Escola de Negócios 
tem uma das mais antigas tradições em ensino 
do empreendedorismo no Reino Unido. é o 
centro de desenvolvimento de habilidades de 
empreendedorismo, inovação e trabalho da 
universidade com pequenas e médias empresas. 
Nottingham é uma das quatro zonas empresariais 
universitárias em toda a Inglaterra, nas quais 
universidades e empresas trabalham juntas para 
aumentar o crescimento e a inovação locais. Saiba 
mais em nottingham.ac.uk/enterprise
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Veja mais informações sobre os nossos cursos no site
nottingham.ac.uk/pgstudy

Esse curso desenvolve sua compreensão nas 
principais áreas de consumo e comportamento do 
consumidor, gestão de marketing, estratégia, análise 
e marketing crítico.

Você escolhe entre diversos módulos de marketing 
para personalizar seu curso e participa de um módulo 
dedicado em metodologia de pesquisa para marketing.

Esse curso é certificado pelo Chartered Institute of Marketing 
(CIM), que é o principal órgão profissional para comerciantes 
em todo o mundo. Oferecemos aos alunos a oportunidade 
de conquistar o diploma do CIM em Marketing Profissional 
juntamente com o curso de mestrado, sem custo adicional. 
Ou seja, o aluno se forma com duas qualificações 
profissionais reconhecidas internacionalmente.

Nosso ensino é focado na prática e fundamentado nas últimas 
ideias e princípios em prática de marketing. Trabalhamos com 
organizações e setores de destaque para garantir que o ensino 
permaneça relevante para os empregadores.

Após a formatura, você pode optar por continuar seus estudos 
com o CIM e, com a experiência profissional adequada em um 
cargo relacionado ao marketing, ganhar o status de membro 
pleno e se tornar um Chartered Marketer.

Você gostaria de aprender a transformar dados em informações 
comerciais em uma instalação de ensino moderna liderada por 
especialistas internacionais? Tem interesse em descobrir análises 
de ponta utilizando conjuntos de dados reais e desenvolver ao 
mesmo tempo sua carreira e suas habilidades de consultoria? 

Esse moderno curso de mestrado foi desenvolvido pelo N-LAB em 
colaboração com empresas multinacionais para oferecer o conjunto 
exato de habilidades que buscam.

Além de aprender a aproveitar ferramentas de Big Data, técnicas de 
ciência de dados e gerenciar projetos analíticos, você se beneficiará 
de um envolvimento significativo com o setor.

Espalhados pelo mundo todo, entre os parceiros do N-LAB temos:

  Tesco
  Walgreens Boots Alliance
  IBM Research
  World Bank
  Tigo Mobile
  NHS
  Dunnhumby
  Ipsos

Além das palestras com convidados, os cursos são baseados em 
conjuntos de dados reais, proporcionando experiência prática 
nas técnicas que as empresas procuram, além das habilidades 
necessárias para administrar projetos práticos de análise de 
negócios.

Devido ao uso frequente do laboratório, esse curso se limita  
a 30 alunos, por isso recomendamos a inscrição antecipada.

Análise
Mestrado em Análise de Negócios Mestrado em Marketing

N-LAB
Os cursos de análise são oferecidos pelo N-LAB, um novo 
centro de excelência para análise de negócios internacionais 
em Nottingham. o N-LAB oferece pesquisas, visualização de 
dados e instalações de ensino de última geração.

Os cursos de análise baseados em dados e focados 
em problemas do mundo real refletem a capacidade 
de pesquisa do laboratório. o laboratório agora tem 
projetos em todo o mundo, graças a bolsas oferecidas 
pela Fundação Bill & Melinda Gates, Innovate UK, 
Conselho de Pesquisas em Engenharia e Ciências Físicas, 
Conselho de Pesquisa Econômica e Social, Departamento 
de Desenvolvimento Internacional e Fundos Newton.

Durante o curso no N-LAB você se torna parte da nossa 
família de pesquisadores, que inclui uma equipe de 
especialistas e alunos de doutorado. Em conjunto com 
empresas parceiras globais, o N-LAB está desenvolvendo 
desde o início, para atender à crescente demanda por 
profissionais formados, conhecimentos detalhados de 
análise e habilidades de gestão, na teoria e na prática.

Saiba mais em nottingham.ac.uk/n-lab

“O curso oferece a oportunidade de aprender 
diretamente com alguns dos profissionais de 
marketing mais bem-sucedidos. Eu tive a ótima 
oportunidade de trabalhar em um importante 
projeto de consultoria com a Walgreens Boots 
Alliance. Com a diversidade de conhecimentos que 
eu adquiri, em conjunto com a minha experiência 
profissional, fui capaz de pensar de forma criativa 
e explorar uma área que eu não conhecia.” 

Salman Arif, 
mestrado em 
Marketing

Nossos cursos

Com uma combinação de estudos de caso 
práticos e os mais recentes conceitos e estratégias 
de gestão de operações, achei o curso 
extremamente proveitoso. Um corpo docente 
experiente, uma mistura de estudantes de várias 
culturas e uma equipe de suporte a carreiras 
pós-graduação não só aumentaram as minhas 
chances de emprego, mas também me ajudaram 
a desenvolver uma sólida imagem profissional."

Amandeep Dhillon, mestrado em Logística  
e Gestão da Cadeia de Suprimentos

Mestrado em Logística e Gestão da 
Cadeia de Suprimentos 

Mestrado em Gestão da Cadeia de 
Suprimentos e Operações

Mestrado em Engenharia Industrial e 
Gestão de Operações 

Mestrado em Sistemas de Informação 
e Gestão de Operações 

Todos esses cursos de gestão de operações 
estreitamente relacionados entre si 
são ideais para quem tem habilidades 
qualitativas e quantitativas e deseja seguir 
uma carreira em gestão de operações.

Eles exploram as decisões tomadas para 
enfrentar problemas de gestão nos negócios, 
na indústria e no setor público. Analisam 
métodos, modelos e técnicas utilizados para 
resolver dificuldades organizacionais.

Integrando as técnicas de gestão com as 
tecnologias que elas controlam, eles ensinam 
as habilidades analíticas para você entender 
a complexidade dos desafios de gestão 
operacional nos negócios e instigam seu 
pensamento criativo para gerar possíveis soluções.

Dependendo do curso escolhido você participa 
no primeiro semestre de módulos em ciência da 
gestão para apoio à decisão, gestão de operações 
contemporâneas e planejamento e gestão da 
cadeia de suprimentos. Durante o segundo 
semestre você desenvolve conhecimento 
e habilidades aprofundadas no curso escolhido 
e decide entre diversas opções para se 
concentrar nas suas aspirações de carreira.

Gestão de 
operações

Marketing
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SustentabilidadeRisco

Esse curso oferece uma combinação exclusiva de 
questões contemporâneas em sustentabilidade 
social, econômica e ambiental e ensino do 
empreendedorismo.

Ele ensina as habilidades analíticas para você 
entender a complexidade dos desafios da 
sustentabilidade nos negócios e instiga seu 
pensamento criativo para gerar possíveis soluções. 

Você desenvolve a capacidade de criar e avaliar 
respostas estratégicas a desafios de sustentabilidade 
complexos, abordando problemas corporativos reais 
e desafios organizacionais durante a experiência 
de aprendizagem. o curso trabalha com diferentes 
tradições teóricas, como a teoria política, 
o desenvolvimento internacional e a teoria da gestão 
crítica, além de examinar o papel das corporações, 
organizações não governamentais e governos.

Fazem parte dele diversos módulos opcionais 
em gestão, inovação e empreendedorismo 
e responsabilidade social corporativa. 
é possível cursar vários deles ou se especializar 
escolhendo um dos seguintes caminhos:

  Responsabilidade Social Corporativa

  Inovação e Empreendedorismo

  Gestão

  Gestão da Cadeia de Suprimentos e Operações

Você se beneficia do apoio, da expertise 
e das redes de dois dos centros de pesquisa 
e ensino internacionalmente reconhecidos da 
Escola de Negócios: o Centro Internacional de 
Responsabilidade Social Corporativa e o Instituto 
Haydn Green de Inovação e Empreendedorismo.

Mestrado em Negócios Sustentáveis

Na liderança em inovação 
e sustentabilidade
O Centro Internacional de Responsabilidade 
Social Corporativa da Escola de Negócios 
é um dos principais centros mundiais de 
pesquisa e educação em sustentabilidade 
e RSC. Fundado em 2002, o centro lidera 
o ensino e a pesquisa no desenvolvimento 
de práticas comerciais responsáveis, 
como suporte ao sucesso empresarial, 
influenciando positivamente a sociedade 
e o meio ambiente. Saiba mais em 
nottingham.ac.uk/business/iccsr

Nesse curso você desenvolve a compreensão 
e o conhecimento nas áreas de análise de 
risco, risco e sociedade, risco corporativo, 
gestão de risco quantitativo e uso estratégico 
de seguros na gestão de risco.

Você realizará métodos de pesquisa e uma 
dissertação voltada à gestão de riscos. Esse 
curso oferece as ferramentas necessárias 
para você trilhar um caminho na sua carreira 
até o cargo de Diretor de Risco em áreas de 
saúde, aviação, direito, engenharia, petróleo 
e gás, saúde e segurança e seguros.

Esse curso é aprovado pelo Chartered Insurance 
Institute, o principal órgão profissional do 
mundo para seguros e serviços financeiros. 
Além disso, os profissionais formados neste 
curso se tornam automaticamente membros 
afiliados do Instituto de Gestão de Riscos.

Mestrado em Gestão de Risco

Sebastian Pigge, 
Mestrado em 
Gestão de Risco

“Contrariamente à crença popular, 
a gestão de riscos não é apenas para 
grandes multinacionais, mas também 
para PMEs e empresários. Para a minha 
dissertação, estou realizando um estudo 
exploratório sobre os riscos envolvidos 
no uso de financiamentos coletivos para 
iniciativas tecnológicas, o que não teria 
sido possível sem o embasamento que 
obtive nesse curso.”

Nossos cursos

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

“Eu sei que isso vai 
mudar a minha vida. 
Minha pesquisa, meu 
pensamento crítico, 
até mesmo a minha 
abordagem à tecnologia 
mudou. Já aprendi tanto.”

Shelley-Louise Colton,  
MBA Executivo

Pensando em 
fazer um MBA?
Se você busca progredir na carreira ou 
expandir sua rede profissional, uma 
qualificação certificada pela AMBA na 
Escola de Negócios da Universidade 
de Nottingham pode ajudar você 
a explorar seu potencial.

Ao trabalhar e estudar com outros alunos de MBA de todas as partes do 
mundo você desenvolve uma visão internacional dos negócios, descobre 
seu próprio estilo de liderança e abre novas oportunidades de carreira.

Candidatos que demonstram méritos e/ou experiências acadêmicas 
excepcionais podem se beneficiar com bolsas de estudo da Escola de 
Negócios que cobrem até 90% do valor do curso.

MBA

Destacado entre os 100 melhores MBAs de 2016 pela The Economist, 
nosso curso de Master of Business Administration (MBA) pode ser feito 
em tempo integral por um ano ou em tempo parcial por dois a quatro 
anos. Ele oferece a oportunidade de estudar especialidades que se 
alinham com os objetivos da sua carreira, aprender com acadêmicos 
de pesquisa e especialistas da indústria e se conectar com a nossa rede 
global de ex-alunos.

Os candidatos devem ter um 2:1 (ou equivalente internacional) em qualquer 
disciplina, e qualificações profissionais relevantes também podem ser 
consideradas. Além disso, geralmente é preciso ter pelo menos de três a cinco 
anos de experiência profissional em tempo integral com uma dimensão de 
gestão, de preferência adquirida desde a conclusão da sua graduação.

MBA Executivo

Nosso MBA Executivo está classificado como 21° no mundo, 2° no Reino 
Unido e 1° em aumento de salário após a formatura no mais recente 
ranking Economist Executive MBA. é possível equilibrar os compromissos 
profissionais e pessoais enquanto você desenvolve suas habilidades, 
aplicando o ensino de alto nível em gestão de negócios ao seu cargo 
atual com opções de estudo flexíveis. 

Desenvolvido para preparar você para os desafios de organizar 
e gerenciar serviços de saúde complexos, nosso MBA Executivo em 
Saúde foi indicado pela NHS Leadership Academy como parte do 
programa NHS MBA.

Os candidatos devem ter um 2:1 (ou equivalente internacional) em 
qualquer disciplina, e qualificações profissionais relevantes também 
podem ser consideradas. Além disso, você deve ter pelo menos cinco 
anos de experiência em gestão do trabalho.

“Além do alto padrão de 
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.

John Murphy, MBA 

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

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

Pré-requisitos e taxas
Título Pré-requisitos

Valor do investimento

Reino 
Unido/
União 
Europeia

Internacional

Contabilidade

Mestrado em Contabilidade e Finanças 2:1 em uma disciplina relevante que deve incluir uma 
quantidade substancial de contabilidade £ 11.970 £ 22.500

Serviços Bancários

Mestrado em Serviços Bancários e Finanças 2:1 em contabilidade, negócios, economia, finanças ou gestão; 
notas altas em qualquer disciplina também são consideradas £ 11.970 £ 22.500

Finanças

Mestrado em Finanças e Investimento
2:1 em contabilidade, negócios, economia, finanças ou gestão; 
notas altas em qualquer disciplina quantitativa também são 
consideradas

£ 11.970 £ 22.500

Negócios e Gestão

Mestrado em Negócios e Gestão 2:1 em negócios, economia ou gestão

£ 11.475 £ 19.800
Mestrado em Recursos Humanos, Gestão e Organização 2:1 em qualquer disciplina, exceto especializações em gestão 

de recursos humanos e/ou organizações

Mestrado em Negócios Internacionais
2:1 em qualquer disciplina, exceto negócios e/ou gestão

Mestrado em Gestão

Empreendedorismo e inovação

Mestrado em Empreendedorismo, Inovação e Gestão 2:1 em qualquer disciplina £ 11.475 £ 19.800

Análise

Mestrado em Análise de Negócios

2:1 em qualquer disciplina, exceto formação com substancial 
conteúdo de análise comercial; além disso, nota a em 
matemática, C ou mais, ou aprovação em 10 créditos de módulos 
de graduação com conteúdo matemático/estatístico significativo

£ 11.970 £ 22.500

Marketing

Mestrado em Marketing 2:1 em qualquer disciplina, exceto formação com uma 
quantidade substancial de marketing £ 11.970 £ 22.500

Gestão de operações

Mestrado em Engenharia Industrial e Gestão  
de Operações

2:1 em uma disciplina relacionada a negócios,  
engenharia ou ciência £ 11.475 £ 19.800

Mestrado em Sistemas de Informação e Gestão  
de Operações

Mestrado em Logística e Gestão da Cadeia  
de Suprimentos

Mestrado em Gestão da Cadeia de Suprimentos 
e Operações

Sustentabilidade

Mestrado em Negócios Sustentáveis 2:1 em qualquer disciplina £ 9.450 £ 16.965

Risco

Mestrado em Gestão de Risco 2:1 em negócios, economia ou gestão £ 11.475 £ 19.800

Requisitos para o curso

Pré-requisitos
Nossos cursos de mestrado geralmente requerem 
um 2:1 (ou equivalente internacional), além de 
uma declaração pessoal. Candidatos que ainda não 
concluíram o curso de graduação também precisam 
fornecer uma lista dos módulos em estudo no último 
ano. Veja os detalhes para cada matéria na página 22.

Venha nos conhecer
A melhor forma de descobrir se a Escola de Negócios da 
Universidade de Nottingham é a escolha certa para você 
é nos conhecendo. Nossos dias de visitação oferecem 
a oportunidade de descobrir mais sobre a escola e os 
cursos de mestrado e de conversar com atuais alunos 
e funcionários. Saiba mais ou reserve uma vaga para um 
dos nossos dias de visitação no site nottingham.ac.uk/
business/msc/open-days

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, dados de contato e representantes, no 
site nottingham.ac.uk/go/yourcountry.

Uma grande variedade de bolsas internacionais também 
estão disponíveis para países e regiões específicos. Saiba 
mais em nottingham.ac.uk/go/masters-scholarships

Requisitos da língua inglesa
Para os candidatos cuja língua materna não seja 
a inglesa exigimos IELTS 6.5 (não inferior a 6.0 em 
nenhum elemento), exceto para MBA, MBA Executivo 
e MBA Executivo em Saúde, que exigem IELTS 7.0 (não 
inferior a 6.0 em nenhum 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 cursos de 
mestrado 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 almeja criar condições nas quais alunos 
e funcionários sejam 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.

“Decidi fazer o curso de língua inglesa 
do CELE porque achei que seria melhor 
passar alguns meses me acostumando 
com a cidade e a universidade antes do 
início do meu curso e porque era a minha 
primeira vez estudando no exterior. As 
abordagens e metodologias se mostraram 
muito úteis mais tarde no mestrado.”

Hanyuan Chang, mestrado em 
Empreendedorismo, Inovação e Gestão 

Inscrição

Saiba como se inscrever no site
nottingham.ac.uk/pgstudy/apply

Financiamento do curso
Bolsas de mestrado da Escola de Negócios cobrindo 
de 20 a 100% do valor do curso estão disponíveis 
para alunos do Reino Unido, da União Europeia 
e estrangeiros que começam o curso em 2018. Veja mais 
informações na página 12 ou no site nottingham.ac.uk/
business/msc/scholarships
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Para dúvidas após a conclusão do curso, fale com:
Student Recruitment Enquiries Centre

nottingham.ac.uk/business

 +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. 
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Para solicitar esta publicação em 
outro formato entre em contato:
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