


Complemente sua formação

Para conquistar novas oportunidades no mercado de 
trabalho, muitas vezes é necessário ir além da graduação. 
Conhecimentos específicos podem ser um bom diferencial 
para a conquista de uma vaga.

Por isso, a Unigranrio, em parceria com o Colégio 
Iguaçuano, está lançando os cursos de Pós-Graduação 
em Nova Iguaçu. As Especializações e MBAs foram 
desenvolvidos por professores de excelência e vão prepará-
lo para novas possibilidades para a sua carreira.

Em comum, as duas instituições têm o objetivo de 
preparar alunos não apenas com conhecimentos 
teóricos, mas também propiciando mais oportunidades 
de desenvolvimento social e humano, além de buscar a 
difusão do conhecimento a um número cada vez maior 
de estudantes. 

Conheça nossos cursos!





mBa em Controladoria e finanças

O curso visa formar profissionais capazes de compreender os im-
pactos das modificações econômicas e fiscais sobre o patrimônio 
das organizações, atuar nas decisões estratégicas das empresas, 
formular planos gerenciais para atender o desenvolvimento e pro-
mover o aperfeiçoamento técnico dos participantes mediante a uti-
lização dos mais modernos conceitos de Controladoria no contexto 
da globalização e competitividade.

púBliCo-alvo: Profissionais com Ensino Superior que atuem ou 
pretendam atuar em atividades relacionadas à Controladoria e 
Gestão Financeira.

mBa exeCutivo em logístiCa empresarial

Com a aceleração do processo de informação e o aumento da com-
petição global, torna-se necessária a integração total entre fornece-
dores, produtores, distribuidores e consumidores. O MBA Executivo 
em Logística Empresarial apresenta, além dos conhecimentos técnicos 
específicos, a visão estratégica indispensável à constante necessidade 
de aperfeiçoamento das organizações, gestão rápida das soluções e 
atendimento das necessidades dos clientes.

púBliCo-alvo: Profissionais com nível superior em qualquer área 
que necessitem de aprofundamento em logística com ênfase em 
gestão da cadeia de suprimentos.

mBa em seCretariado exeCutivo

O curso visa estimular o entendimento do Secretariado Executivo 
sob uma ótica sistêmica, com estudos de caso e visitas técnicas. 
O programa inclui disciplinas como Gestão de Eventos; Etiqueta, 
Cerimonial e Protocolo nas Organizações; Sistemas de Informa-
ção para Secretariado; Empreendedorismo; Gestão da Adminis-
tração Pública e Privada e Gestão do Conhecimento.

púBliCo-alvo: Profissionais graduados em Secretariado 
Executivo ou áreas afins.



mBa em gestão empresarial

O curso oferece disciplinas voltadas para o desenvolvimento 
de uma visão estratégica e de tomada de decisão, promoven-
do o desenvolvimento empreendedor e sua relação com as 
organizações, além de um módulo dedicado à elaboração de 
um plano de negócios.

púBliCo-alvo: Executivos, com graduação em qualquer área, cujas 
atividades profissionais estejam ligadas a empresas; empresários que 
precisem de maior embasamento nos temas ligados a gestão e negó-
cios; docentes; profissionais liberais e outros, que desejem atualizar 
seu desenvolvimento e capacitação gestora.

mBa em gestão estratégiCa de marketing

O MBA em Gestão Estratégica de Marketing aborda tópicos como Com-
portamento do Consumidor, Desenvolvimento de Produtos e Serviços, 
Estratégias Promocionais no Ponto de Venda, Finanças e Formação de 
Preço em Marketing.

púBliCo-alvo: Profissionais com Ensino Superior em qualquer 
área que necessitem de aprofundamento em Marketing.

mBa em gestão estratégiCa de negóCios
e pessoas

O curso se divide em cinco módulos organizados de maneira a 
estimular o entendimento da Gestão de Pessoas numa ótica es-
tratégica, através do desenvolvimento de uma visão integrada 
da organização, com a qual o gestor de pessoas se tornará apto 
a elaborar o planejamento de Recursos Humanos alinhado com 
o planejamento estratégico da organização.

púBliCo-alvo: Profissionais graduados em Administração, 
Psicologia ou outras áreas que atuem em cargos de nível 
executivo, como gerentes, coordenadores, gestores, consultores, 
profissionais liberais, empresários e empreendedores.



mBa em gestão triButária

O curso tem como objetivo proporcionar um sólido conheci-
mento da gestão dos tributos, oferecendo aos participantes o 
conhecimento teórico e prático necessário para o desenvolvi-
mento das organizações.

púBliCo-alvo: Contadores, advogados, administradores e 
outros profissionais com Ensino Superior interessados em atuar 
na área tributária.

mBa em sistema de gestão em
segurança do traBalho

O curso tem o objetivo de proporcionar uma reflexão sobre 
os sistemas de gestão nas organizações, identificar situações 
e agentes predisponentes a acidentes e doenças no trabalho e 
propiciar aos profissionais das áreas afins condições para con-
cepção e participação em programas de prevenção em segurança 
e saúde ocupacional.

púBliCo-alvo: Graduados do curso de Administração, Engenha-
ria, Enfermagem, Fisioterapia e áreas afins.

mBa em gestão empresarial da miCro
e pequena empresa

O curso tem como objetivo capacitar profissionais para que 
tomem melhores decisões nos vários campos de ação das micro 
e pequenas empresas, no intuito de torná-las competitivas no 
mercado. Para atender tal objetivo, o curso apresenta uma 
estrutura multidisciplinar, envolvendo conteúdo das áreas de 
Administração, Economia e Contabilidade.

púBliCo-alvo: Profissionais que tenham formação de nível 
superior e que atuem ou queiram atuar na área de gestão em 
micro e pequenas empresas.





doCênCia do ensino superior

Para atender às demandas do mercado de trabalho e também 
aos critérios estabelecidos pelo processo nacional de avaliação 
de instituições de educação superior, o curso qualifica docentes, 
desenvolvendo neles competências e habilidades para enfrentar 
os desafios de novos tempos frente às tecnologias, às relações 
psicossociais e à legislação educacional.

púBliCo-alvo: Graduados com interesse no exercício da docên-
cia no ensino superior e professores em busca de qualificação 
nesta área.

língua inglesa

O curso de especialização em Língua Inglesa da Unigranrio visa  
atender às novas realidades profissionais e acadêmicas e propor-
cionar o desenvolvimento do aluno em três áreas centrais: estudos 
linguísticos (inclusive tradução), ensino e pesquisa. Dessa forma, o 
curso oferece amplas possibilidades de capacitação para a atuação 
em contextos profissionais e acadêmicos.

púBliCo-alvo: Graduados em Letras, Linguística, Pedagogia, Co-
municação Social e Secretariado Executivo com domínio oral e 
escrito avançado da língua inglesa.

língua portuguesa

O curso de Especialização em Língua Portuguesa da Unigran-
rio está entre os melhores oferecidos no mercado, graças a um 
excelente apoio institucional e a um corpo docente altamente 
qualificado. Muitos são os professores, ex-alunos advindos 
das diversas instituições, profissionais de áreas afins - como 
Pedagogia ou História, entre outras – que participam deste 
projeto, fazendo deste o melhor caminho para o seu aprimo-
ramento profissional.

púBliCo-alvo: Profissionais com curso superior de graduação 
ou licenciatura, em especial os da área de Letras e Educação.



literatura infantil e Juvenil: leitura e ensino

O curso visa ao aperfeiçoamento da competência crítica e 
literária dos participantes, buscando estratégias de abordagem 
para a formação de leitores de textos de literatura. Dessa forma, 
objetiva instrumentalizar profissionais de diferentes áreas da 
educação que trabalham com a leitura literária como ferramenta 
de desenvolvimento de leitores críticos.

púBliCo-alvo: Profissionais graduados em Letras, Pedagogia, 
Biblioteconomia, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Artes Plásticas 
e outros, com interesse em ampliar seus conhecimentos a respeito 
da leitura e da literatura infantil e juvenil.

matemátiCa

Problemas inerentes ao ensino da matemática ocupam a mídia 
com frequência. Os debates relativos a essa linha de pesquisa têm-
se ampliado nos últimos anos, gerando indicadores da necessidade 
de uma revolução no trabalho pedagógico, buscando-se privilegiar 
o processo metodológico e a investigação científica, bem como 
formar especialistas no ensino da Matemática. Este projeto visa 
atender à demanda de docentes com qualificação para o exercício 
do magistério e aperfeiçoar professores de matemática, propor-
cionando-lhe opções para a continuação de seus estudos em cur-
sos de pós-graduação Strictu sensu.

púBliCo-alvo: Profissionais graduados em Matemática

psiCopedagogia instituCional e ClíniCa Com
ênfase em inClusão eduCaCional e soCial

Este curso de Especialização vem atender à demanda atual das 
instituições e profissionais de Educação que vivenciam o en-
frentamento do fracasso escolar e da exclusão dos educandos 
dos sistemas de Ensino Fundamental e Médio. O curso se 
desenvolve numa perspectiva investigativa e participante 
das ações pedagógicas e clínicas dos profissionais da área 
da Psicopedagogia, propiciando o entendimento do fazer 



político-pedagógico na organização e planejamento da escola, 
na reflexão das práticas pedagógicas, na avaliação do pro-
cesso ensino-aprendizagem, no acompanhamento escolar e na 
produção do sucesso de alunos e professores.

púBliCo-alvo: Pedagogos, Psicólogos, Professores, Fonoaudiólogos 
e outros profissionais ligados à área da educação.

história soCial da Baixada fluminense

O curso de História da Unigranrio criou a especialização em 
História Social da Baixada Fluminense como parte de sua política 
de extensão. Essa política tem como objetivo aperfeiçoar, capaci-
tar e desenvolver as potencialidades dos profissionais de ensino 
e de pesquisa em História. A abordagem regional proposta visa 
atender à demanda de informações qualificadas sobre a História 
da Baixada Fluminense articulada à História Nacional.

púBliCo-alvo: Alunos recém-formados e professores atuantes 
nas redes públicas e privadas.

gestão do traBalho pedagógiCo: administração, 
orientação e supervisão esColar

Capacita profissionais da área educacional (incluindo Adminis-
tração, Supervisão e Orientação) a apoiar o discente no enten-
dimento da escola na sua totalidade e, consequentemente, dos 
problemas relacionados às práticas pedagógicas e como trans-
formá-las. O objetivo do curso é estimular a discussão acerca 
das questões emergentes do exercício docente diante da reali-
dade atual. Após concluí-lo, o aluno estará apto a repensar 
cotidianamente a escola, traçando novos rumos e investindo 
em sua formação continuada.

púBliCo-alvo: Educadores em geral, gestores de insti-
tuições de ensino, professores e demais profissionais de 
áreas afins, com graduação universitária comprovada 
no ato de inscrição.





eduCação físiCa esColar: ênfase

em planeJamento

O curso tem o objetivo de capacitar o profissional visando a 
excelência no planejamento e execução das tarefas que lhe com-
petem no âmbito escolar. O curso fomentará nos profissionais 
o interesse pela busca de novos saberes, ajustando a Educação 
Física Escolar às necessidades educacionais atuais.

púBliCo-alvo: Profissionais com ensino superior em Educação Física.

fitness

O curso de pós-graduação em Fitness visa à especialização de 
profissionais da área nas questões que envolvem a atividade 
física para a promoção de saúde, prevenção, diagnóstico, 
tratamento, treinamento e seu acompanhamento desde a fase 
inicial até o alto rendimento, considerando a adequação às 
diversas faixas etárias.

púBliCo-alvo: Profissionais com ensino superior em 
Educação Física.



enfermagem em saúde da mulher

O objetivo do curso é capacitar enfermeiros para a assistência 
especializada à mulher nas áreas obstétrica e ginecológica, com 
base nos aspectos epidemiológicos, clínicos e humanísticos para 
a prática assistencial, docente e científica em saúde da mulher, 
além de discutir o processo de trabalho do enfermeiro no contexto 
atual da área.

púBliCo-alvo: Graduados em Enfermagem que pretendam exercer 
a profissão em Saúde da Mulher em empresas, unidades ambulato-
riais, hospitais e instituições de ensino superior.



enfermagem do traBalho

O curso capacita o profissional enfermeiro para o campo 
de saúde ocupacional. O programa inclui ações de Enferma-
gem na prevenção e reabilitação dos acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais.

púBliCo-alvo: Profissionais graduados em Enfermagem que pre-
tendam exercer a profissão de enfermeiro do trabalho em empre-
sas, hospitais e instituições de ensino superior.

saúde da família

O Programa de Saúde da Família há uma década vem sendo 
implantado em vários municípios brasileiros como estratégia 
que viabiliza a transformação do modelo assistencial para 
um verdadeiro impacto na qualidade de vida da população. 
O curso promove a articulação da academia, dos órgãos e 
gestores dos serviços de saúde e das instâncias do con-
trole, envolvendo o aluno com o cotidiano, estimulando-o 
a ter postura ativa, crítica e reflexiva.

púBliCo-alvo: Profissionais com graduação na área de 
Saúde, como Educação Física, Fisioterapia e Nutrição.



Contato

Rua Cel. Bernardino de Mello, 1771 – Centro 
Nova Iguaçu

0800 282 0007 | www.unigranrio.br




