
 

 

MBA - GERENCIAMENTO & QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O MBA Gerenciamento &Qualidade da Construção – DALMASS – tem uma visão estratégica de 
vanguarda onde aplica conhecimentos que proporcionam aos participantes a compreender e aplicar 
conceitos inovadores de gestão. O MBA foi estruturado pensado em como obter máxima performance de 
resultados para as equipes que utilizarão as ferramentas, conceitos e métodos com aplicabilidades reais. 

Empreendimentos da construção constituem um pilar muito forte da economia brasileira e mundial e 
necessita de inteligência e estratégia para a obtenção de resultados. Nossa proposta é proporcionar neste 
MBA uma integração completa diante de uma plataforma de ensino inovador com professores atuantes no 
mercado a nível nacional.  

Este curso possibilita ao participante alcançar uma qualidade superior em sua formação de especialista 
contribuindo para o máximo desenvolvimento de sua equipe e de sua organização como um todo, além de 
lhe preparar para atuar com excelência no mercado altamente competitivo e ser um profissional de 
destaque no mundo dos negócios. 

Os participantes deste MBA, através de modernas técnicas de gestão, permitem o desenvolvimento 
para condução de empreendimentos da construção civil através de uma visão que possibilite tomadas de 
precisas de decisões estratégicas. Os participantes receberão uma visão ampla sobre gerenciamento de 
empreendimentos estrategicamente estabelecidos para o mercado da construção civil brasileira. 

 
 

PÚBLICO 
 

Profissionais como engenheiros, arquitetos, agrônomos tanto na iniciativa privada quanto da pública 
que busquem alcançar a excelência no gerenciamento e na qualidade da construção de obras de qualquer 
porte ou complexidade. 



 

 

 

 

DISCIPLINAS 
 

 

•GESTÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

•ANÁLISE DE RISCOS EM EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO 

•RACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS 

•GESTÃO ENXUTA DE OBRA (LEAN CONSTRUCTION) 

•GESTÃO DE LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN 

•TÉCNICAS MODERNAS DE PCP 

•GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS 

•ENGENHARIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS 

•SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

•INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

•EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS 

•MATEMÁTICA FINANCEIRA E INVESTIMENTOS 

•NEGOCIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS 

•LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS 

•GESTÃO DE CONTRATOS E PLEITOS 

•INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

•GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

•MS PROJECT COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 

•INTRODUÇÃO À PLATAFORMA BIM 

•METODOLOGIA CIENTÍFICA DE PESQUISA 

CARGA HORÁRIA: 480H 
  

 

 

 

OBJETIVOS 
 

O MBA em Gerenciamento e Qualidade da Construção – DALMASS – propõe-se a: 

•Desenvolver profissionais da construção através de conceitos inovadores a gerenciar com a mais alta 
qualidade empreendimentos utilizando planejamento e tecnologias conceituadas; 

•Desenvolver competências profissionais e pessoais através de ferramentas e princípios para a gestão 
de negócios da construção; 

•Proporcionar a ampliação e aprimoramento da capacidade de inovação e execução de estratégias que 
resultem em melhoria nas suas equipes de engenharia e arquitetura. 



 

 

 
 

MÓDULOS DA ESPECIALIZAÇÃO – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
 

 

 
 

 
 

COORDENAÇÃO 
 

Professor Engenheiro RODRIGO CARVALHO DA MATA, Dr., MSc.-Graduado em Engenharia Civil 
pela PUC-Goiás (2003), mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006) 
com ênfase em processo executivo e estrutural em alvenaria estrutural e doutor em Engenharia de 
Estruturas pela USP - Escola de Engenharia de São Carlos (2011), com ênfase na mecânica do 
faturamento de painéis em alvenaria estrutural. Foi residente durante o estágio de doutoramento na 
Universidade do Minho na cidade de Guimarães na província de Gualtar em Portugal em 2009, atuando 
em estudo da mecânica do faturamento e patologias em alvenaria estrutural. Atualmente é professor 
Adjunto I da Escola de Engenharia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, perito judicial cadastrado 
no Ministério Público do Estado de Goiás, professor de cursos de Pós-graduação em diversas instituições 
de ensino, com mais de 100 módulos ministrados no último quadriênio em diversas  cidades da federação 
e sócio diretor da empresa de treinamentos e projetos TREINALVEST. Tem experiência profissional na 
área de Engenharia Civil, com ênfase em projeto e execução de edifícios em Alvenaria Estrutural 
(responsável técnico de mais de 15 mil unidades habitacionais), estruturas em paredes de Concreto, 
estruturas de concreto armado, pré fabricados, controle tecnológico de obras civis sendo relator de 
diversos relatórios de controle tecnológico da Linha Amarela do Metrô de São Paulo, registro de 
incorporações imobiliária (responsável técnico de mais de 90 condomínios multifamiliares), laudos e 
perícias técnicas judiciais. Consultoria em implantação de empreendimentos imobiliários, análise crítica de 
projetos de estruturas e instalações, treinamento de equipe de produção, análise de viabilidade técnica e 
econômica de empreendimentos imobiliários, documentações legais junto à órgãos públicos, registro de 
incorporação e financiamento bancário via agentes financeiros. Coordenador de pesquisa dos seguintes 
projetos de pesquisa: Simulações Computacionais para Avaliação de Desempenho Estrutural de 
Edificações e Concreto Armado de Elevado Desempenho Estudo Teórico – Experimental. 

 

 



 

 

 

PROFESSORES 
 

CÁRBIO ALMEIDA WAQUED- Coach pelo IBC, graduado em Administração de Empresas Pública e Privada pela 
UCG Goiás, pós graduado em Administração em Marketing FAAP São Paulo e mestre em Engenharia de Produção 

com ênfase em Qualidade e Produtividade pela UFSC de Santa Catarina. Atualmente é Consultor da Merkado de 
Ideias Estratégicas, atendendo empresas de Serviços, Indústria e Varejo. Professor de graduação, pós graduação, 
coordenador da Incubadora de Empresas na PUC Goiás. Ministra aulas de especialização pelo Brasil, em várias 

Instituições de Pós Graduação. Tem experiência na área de Administração, Comunicação e Publicidade. Palestrante 
na área de Marketing. 

ELIANE ALVES DE MOURA - Mestre em Ciências Empresariais com ênfase em Planejamento Estratégico e 
Marketing. Diretora de Marketing e Vendas de A Equipe Consultoria. Consultora Empresarial, tendo desenvolvido 
trabalhos de planejamento estratégico e planejamento de marketing para empresas de diversos setores tais como: 

Esso/Mobil/Cosan, Tropical Imóveis, Estação Goiânia, Grupo Maeda, Fuji Oil Brasil, Clinica Odontológica Mohn 
Odontologia, Clinica Dermatológica e Estética Dra. Tatiana Diesel, dentre outras.  Especialista em pesquisa de 
mercado (qualitativa e quantitativa). Atua como facilitadora de cursos e treinamentos, na área de planejamento, 

gestão administrativa, Marketing, Vendas, atendimento, liderança, equipe, negociação, planejamento de Carreira. 
Marketing Pessoal, oratória, entre outros, inclusive com a utilização de treinamento “ in company”.  

FERNANDO BIRELLO DE LIMA - Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Mato 
Grosso (2001); Pós-graduado em Iluminação e Design de Interiores pela Universidade Castelo Branco (2008); 
Mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso (2012), com ênfase em 

Semiótica (Comunicação não-verbal) aplicada à Arquitetura em processos participativos de projetos Institucionais; 
Cursando o MBA em Projeto, Execução e Controle de Estruturas e Fundações, pelo IPOG - Cuiabá; Atua 
profissionalmente nos seguintes temas: Projeto de Arquitetura - Linguagem, Comunicação e Requalificação predial - 

e Engenharia Civil - Compatibilização e desenvolvimento de Projetos Complementares e planilhas Físico-
financeiras;É Professor Assistente TIDE (40 horas) do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado 
de Mato Grosso, Campus da cidade de Barra do Bugres, na qual atua desde o ano de 2008; Atualmente Coordena o 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado de Mato Grosso, no qual é lotado; É Coordenador do 
Laboratório de Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo (LATAU), que dá suporte aos projetos de extensão do Curso 
de Arquitetura e urbanismo da UNEMAT; É um dos Coordenadores regionais (dentro da UNEMAT) da Maratona de 

Células Empreendedoras, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, tecnologia e Inovação para 
reformulação das práticas educacionais, incorporando a prática de desenvolvimento dosEcossistemas 
Empreendedores na práxis educacional universitária.É Coordenador, da ações do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da UNEMAT, do Grupo de trabalho Interinstitucional para a preservação de Patrimônio Cultural Edificado da cidade 
de Cáceres-MT; É Músico e compositor popular. 

LEONEL GUSTAVO G. MORAES - Pós-Graduação (Lato Sensu) Mercado Financeiro e Investimento pela UFG. 
Pós-Graduação (Lato Sensu) MBA Gestão Financeira e Controladoria pela FGV. Graduado em Administração pela 
PUC-GO.  É Sócio e Diretor Administrativo / Financeiro da ADM Contabilidade S/S Ltda. (empresa prestadora de 

serviço de contabilidade Pública Municipal); onde é responsável pela Função de Planejamento e Controle Financeiro; 
é instrutor/Facilitador do curso de Certificação Profissional ANBID – CPA -10 e CPA-20. Consultor Financeiro em 
projetos de captação de recursos para Investimentos de empresas. Foi professor de várias disciplinas, participando 

como professor orientador do PREX – Projeto Experimental (Trabalho final de curso) do curso de Propaganda e 
Marketing da Universidade Paulista (UNIP); Foi professor convidado das disciplinas de Administração Financeira e 
Orçamentária I e II do curso de Administração da PUC-GO. 

LESSIO KYLDARE ALVES DE QUEIROZ -Mestre em Ciências ambientais, Possui graduação em gestão de 
recursos humanos (2007), pós graduação em gestão industrial e logística e curso técnico em segurança do trabalho e 

graduando em engenharia civil. Atualmente é Coordenador do curso de RH da Anhanguera e professor de graduação 
e pós graduação das faculdades anhanguera de Anápolis, ex-professor do SENAI, além de ministrar aulas de pós 
graduação para o IPOG e Faculdades ALFA. Consultor de empresas como Cecrisa, Porto seco centro oeste, 

HiperMoreira e prestador de serviços em consultoria e palestras do SESI, IEL e SENAC. Tem experiência nas áreas 
de Planejamento Estratégico, Gestão de pessoas, Segurança do trabalho, Gestão industrial e Ambiental e Logística.  

VITOR DACOL - Licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba (2000), Especialista 
em Estruturas e Fundações - MBA - pelo IPOG (2014),mestrado em Engenharia Mecânica (2016) pela Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC e doutorando pela Universidade do Porto em Portugal, atua na área de estruturas 

e fundações desenvolvendo trabalhos de modelagem, análise, verificação e dimensionamento. Dedica-se à pesquisa 
e desenvolvimento de estruturas em compósitos para aplicação na construção civil, como residências de interesse 
social, empreendimentos comerciais e industriais, entre outras aplicações.  



 

 

MARA SUASSUNA - Psicóloga Clínica e Organizacional, Mestre em Psicologia ( PUC-Goiás) e Doutoranda em 
Educação pela Universidade Iberoamericana – México, Master Coach  pelo IBC - Instituto Brasileiro de Coaching, 

com 4 Certificações Internacionais (BCI, GCC, IAC e ECA atua com Self  Coaching, Professional Coaching, 
Executive Coaching e Business Coaching, Analista de Perfil Comportamental Assessment e DISC, Diretora da   
empresa Prospecta Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Formação em Practitioner de PNL (INAP), Eneagrama.  

Pós Graduada em Administração de Empresas pela FAAP/SP, Especialista em Gerontologia e Saúde do Idoso-UFG, 
escritora e palestrante de nível nacional. Experiência de 18 anos na área de gestão de pessoas, em Empresas 
Nacionais e Multinacionais. 

RICARDO ANDRADE FERNANDES FARIA - Técnico em Mecânica Industrial pela ETFG – Escola Técnica 
Federal de Goiás (1999), graduado em Engenharia Civil pela UFG – Universidade Federal de Goiás (2004), mestre 

em Engenharia Civil pela UFG – Universidade Federal de Goiás (2007) com ênfase ao estudo das propriedades 
mecânicas e da durabilidade de concretos com escoria de aciaria elétrica (EAF) como agregado graúdo. Atuou como 
professor no IFG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (2008 – 2010). Atualmente é 

professor da Faculdade Araguaia Goiás e sócio proprietário da Nóbrega Andrade Engenharia Ltda. Tem experiência 
profissional na área de Engenharia Civil, com ênfase em execução de edifícios em Concreto Armado (responsável 
técnico de mais de 660 unidades habitacionais) e controle tecnológico de obras civis. Executou junto à Órgãos 

Públicos diversas obras relacionadas à Rede de Distribuição de Água Tratada (SANEAGO – Saneamento de Goiás), 
Implantação de Galerias de Águas Pluviais e Pavimentação (COMPAV – Companhia de Pavimentação do Munícipio 
de Goiânia), Cobertura do Mercado Aberto de Goiânia (SEDEM – Secretaria de Desenvolvimento do Munícipio de 

Goiânia) e Ampliação e Reforma de CAIS. 

TÉRCIO PEREIRA JOVEM - Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), em 2010; especialista em Estruturas e Fundações pelo Instituto de Pós -Graduação (IPOG), em 2016; e 
mestrando em Engenharia Civil-Processos Construtivos e Estruturas, com ênfase em estruturas de concreto 
(Pontes), pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foi professor do curso de Engenharia Civil, 

pela Universidade Estadual da Paraíba, na área de Estruturas, e ministra cursos dos softwares Eberick e Hydros, da 
AltoQi. Atua como Projetista de Estruturas, com experiência em estruturas de concreto armado, concreto pré -
moldado, estruturas metálicas e estruturas de madeira, com projetos diversos já executados em vários estados do 

país, em edificações de médio e grande porte. Possui experiência na elaboração de laudos técnicos, assim como 
projetos de reforço e recuperação de estruturas, em edificações dos setores público e privados. Consultor em 
projetos de estruturas e instalações hidro-sanitárias. 
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