
MBA em Gestão da Qualidade
e Processos

Pós-Graduação Digital

Sobre o curso

Conheça seu Coordenador

Grade Curricular

Marcelo Wangler

1° MÓDULO

Você aprenderá a avaliar, otimizar e manter o 
controle sobre os processos empresariais, bem 
como au mentar a produtividade e reduzir o custo 
das operações da empresa através de 
metodologias ativas.

•  Quantidade de módulos: 9

•  Quantidade de horas: 360h

•  Duração do curso: 9 meses

•  Acesso ao Liga Online

Marcelo Wangler de Avila é mestre em Engenharia de Biossistemas pela UFF e 
doutorando em Estudos Marítimos pela Marinha do Brasil, atua na 
Engenharia Consultiva em projetos que envolvem Gestão, Desenvolvimento e 
Monitoramento há mais de 20 anos. Além disso, é consultor da Agência 
Nacional de Águas e professor dos cursos de Engenharia Ambiental e 
Sanitária, Engenharia Civil e Engenharia de Produção.

Estruturar o planejamento estratégico de uma empresa e planejar a produção de 
um produto inovador.

Este curso inclui:

2° MÓDULO

Planejar a melhoria dos resultados de uma empresa por meio das técnicas de mapeamento, 
modelagem e análise de processos.



MBA em Gestão de Qualidade e Processos

3° MÓDULO

Traçar estratégia baseada na gestão da qualidade visando a garantia da competitividade da 
empresa no mercado.

4° MÓDULO

de um projeto escolhido entre três possíveis 
oportunidades de investimento.

5° MÓDULO

Planejar o sistema de gestão integrada em uma empresa.

6° MÓDULO

Aplicar ferramentas de apoio à tomada de decisão de modo a otimizar operações 
empresariais.

7° MÓDULO

Desenvolver um projeto aplicando as técnicas do lean six sigma para o aumento da 
produtividade de uma empresa.

8° MÓDULO

Estruturar um projeto de restruturação de uma das áreas, de um produto ou serviço 
de uma empresa.

9° MÓDULO

Desenvolver um plano de aumento da competitividade de uma empresa por meio 
da gestão de processos e qualidade.
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