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Conheça o corpo docente do  
programa de MBA&E
Professores selecionados

Prof. Dr. Soeren Dressler
Diretor do programa de MBA&E

·  Ex-Diretor da A.T. Kearney Management Consul-
tants em Chicago

·  Outras empresas em que já atuou incluem Art-
hur Andersen e Daimler Benz

·  Especialista em finanças e organizações de alto nível 
·  Doutor pela Universidade Técnica de Dresden

Prof. Dr. Christian Boettger
Diretor do programa de Engenharia Industrial da 
HTW Berlim

·  Ex-gerente de divisão da Siemens AG
·  Leciona uma multifacetada disciplina de  

marketing estratégico no MBA&E
·  Doutor pela Universidade Livre de Berlim

Prof. Dr. Martin Pohlmann
Professor de produção e logística na HTW Berlim

·  Ex-chefe de logística na multinacional  
farmacêutica Schering AG

·  Leciona gestão de cadeia de suprimento  
e gestão enxuta no MBA&E

·  Doutor pela Universidade de Dortmund

Parceiros industriais selecionados:

Acesse detalhes do programa e diretrizes de candidatura em
mbae.htw-berlin.de

mbae.htw-berlin.de
admission-mbae@htw-berlin.de
Tel. +49 30 5019 2411

Ostendstrasse 1, 
office PBH-1110
D-12459 Berlin

Teremos prazer em recebê-lo 
no programa!
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A experiência dos egressos do 
MBA&E

"Eu gostei muito de toda a experiência de estudar 
no programa de MBA&E. O programa me equipou 
com habilidades intensivas de gestão – uma car-
reira que eu gostaria de seguir. Consegui emprego 
já antes da formatura, na verdade."

Chusin M., Tailândia

"O que eu mais gostei no programa foi a oportuni-
dade de assumir papéis de liderança em projetos 
interessantes parecidos com os desafios que os 
gestores enfrentam diariamente. Ao mesmo tempo, 
aprendemos sobre as diferentes perspectivas de 
colegas de todo o mundo."

Maria U., Colômbia

"Escolhi o MBA&E por causa do ambiente legal de 
Berlim e da reputação da HTW. Os professores eram 
muito bons, o programa possui uma equipe ami-
stosa, e as viagens de estudo e seminários eram 
interessantes."

Marius B., Romênia

A estrutura do programa

O MBA&E é um programa pioneiro de pós-gradu-
ação com quatro opções de especialização:

· Gestão Interdisciplinar (IM)
· Gestão Enxuta (LM)
· Gestão Automotiva (AM)
· Aquisições Globais (GP)

O currículo combina o conteúdo do MBA tradicio-
nal com tópicos tecnológicos e uma especiali-
zação a fim de criar um programa com uma clara 
vantagem no mercado de trabalho. O programa é 
voltado à prática e inclui projetos, excursões e 
visitas a empresas.

O MBA&E seleciona seus alunos com base em quatro 
critérios principais:

·  Histórico acadêmico, notas e outros quesitos 
educacionais

·  Extensão e relevância da experiência profissional 
prévia

·  Visão de carreira e motivação para crescer como 
profissional de engenharia industrial

·  Fluência em língua inglesa

Acesse o nosso site para conferir o procedimento 
completo de candidatura.

Em geral, os graduados do MBA&E ocupam papéis de 
interface entre engenharia e administração em 
empresas industriais com operações internacionais.

·  Prepara para o gerenciamento de complexos pro-
jetos interdisciplinares 

·  Otimiza habilidades técnicas e pessoais
·  Inclui um projeto de aprendizado para aplicação 

das habilidades

·  Enfoca a otimização dos processos de produção, 
logística e administração

·  Diversas oportunidades de trabalho
·  Inclui um centro de treinamento lean baseado  

em um processo de produção real

·  Aborda as necessidades específicas do setor  
automotivo global

·  Explora a forte indústria automotiva alemã
·  Oportunidades de trabalho em OEMs, fornecedores 

e consultorias

·  Prepara para a configuração e gerenciamento 
deprojetos internacionais de aquisição e terceiri-
zação

·  Cobre aspectos técnicos, gerenciais e intercul-
turais dos projetos de fornecimento global.
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Opções 
de especializa-
ção do MBA&E

IM

AM

LM

GP

1º semestre ·  Aulas
·  Estudo em tempo integral
·  Gestão geral
·  Tecnologia e engenharia
·  Especialização
·  Extracurricular/alemão
·  Visitas a empresas e excursões

2º semestre ·  Aulas e projetos
·  Estudo em tempo integral
·  Gestão geral
·  Tecnologia e engenharia
·  Especialização
·  Extracurricular/alemão
·  Visitas a empresas e excursões

3º semestre Dissertação para    /
o grau de MBA&E

Estágio
(opcional)

4º semestre Dissertação para
o grau de MBA&E


