ANAMBA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MBA
FORMULÁRIO DE ELEGIBILIDADE PARA ACREDITAÇÃO

Nome da Instituição (Universidade/ Faculdade)

Site:

Nome da Unidade (Faculdade / Departamento)

Site:

Endereço para Correspondência

CEP

Cidade

Estado

Telefone

E-mail

País

Nome / Título do Principal Dirigente Acadêmico da Unidade
Nome / Título do Principal Dirigente Acadêmico da Instituição

1 Indique os nomes dos cursos para acreditação:
Curso 1: _______________________________________________________________________
Curso 2: _______________________________________________________________________
Curso 3: _______________________________________________________________________

2 Indique os nomes de todos os coordenadores de cada curso:
Curso 1: _______________________________________________________________________
Curso 2: _______________________________________________________________________
Curso 3: _______________________________________________________________________

Associação Nacional de MBA – ANAMBA
www.anamba.com.br/ adm@anamba.com.br
Fone: 55 11 97590-2228

3

Indique as datas referentes ao ano de fundação:




4

Ano de fundação da Instituição:
Ano de fundação da Unidade:
Ano de início da primeira turma de cada Curso:

Para instituições que possuam acreditações pelos órgãos oficiais
de atividades de educação:
4.1 Favor indicar a data e o número de credenciamento da instituição no MEC ou
Conselho Estadual de Educação para oferta de cursos de graduação ou de pósgraduação.
4.2 Instituições estrangeiras devem descrever, resumidamente, a legislação
educacional referente aos MBAs no país-sede da instituição e a data e número do
respectivo credenciamento para funcionamento como instituição de ensino.

5 Indique as principais avaliações institucionais realizadas por
órgãos públicos ou por órgãos internacionais de acreditação que
assegurem uma avaliação geral da qualidade dos programas
oferecidos pela Instituição na área de administração.

6 Descreva a natureza do principal órgão gestor da Instituição e
como são estabelecidas as principais políticas que regulam o
funcionamento da Instituição.

7 Descreva a ligação administrativa existente entre a Unidade e a
Instituição.

8 Descreva o processo de aprovação de novos cursos de MBA na
Unidade.

9 Indique as seguintes informações referentes sobre cada curso a
ser acreditado:




Valor do curso por aluno;
Número de alunos previsto por turma;
Número de turmas previstas por ano;

Associação Nacional de MBA – ANAMBA
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10 Indique os números a seguir referentes a cada curso:
10.1 Número de alunos por curso
Cursos

Alunos Formados

Alunos Matriculados

Curso 1
Curso 2
Curso 3
Seção 1.01

10.2

Total

Composição do corpo docente por Curso. (Cada docente deve ser
incluído uma única vez, em cada curso, com seu maior título
acadêmico):





Número de docentes com Doutorado ou equivalentes:
Número de docentes com Mestrado ou equivalentes:
Número de docentes com Especialização ou equivalentes:
Número de docentes com Graduação ou equivalentes:

10.3 Carga horária total dos cursos e sua distribuição nas disciplinas que
compõem sua estrutura. Identificar separadamente as horas-aula
presenciais das demais atividades.
11 Descreva as qualificações do corpo docente por curso, incluindo
sua formação educacional e profissional. Liste os integrantes do
corpo docente que podem ser considerados como professores
participantes, bem como os demais docentes que ministram
aulas no curso.
Professor participante é aquele que mantém um vínculo consistente e
continuado com a instituição desempenhando atividades tais como:







participar da discussão do curso e de sua grade curricular;
participar da definição do programa de sua disciplina;
escolher e desenvolver o material didático;
fornecer aconselhamento acadêmico e profissional;
representar a instituição em seminários e congressos;
ter disponibilidade para orientação de trabalhos finais de curso.

Nome
do
Professor

Professor
participante
(SIM / NÃO)

Titulação
Acadêmica
Máxima

Experiência
Profissional
(anos)

Nome 1
Nome 2
…
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Carga Horária
ministrada
no
Curso

Nome x
Total

12 Liste todos os demais cursos de MBA oferecidos pela instituição,
inclusive cursos que não estejam acreditados pela Anamba e
aqueles
oferecidos
em
parceria/convênio
com
outras
instituições.

13 Forneça a seguinte documentação complementar:
 Missão e planejamento estratégico atual
 Organograma com a estrutura da Instituição e da Unidade
 Catálogos ou outros documentos oficiais que forneçam uma descrição precisa
dos programas educacionais oferecidos pela Unidade, infra-estrutura existente
(salas de aula, biblioteca, tecnologia da informação) e regras de admissão para
os cursos.
 Comprovante de pagamento da taxa de elegibilidade.
As assinaturas subseqüentes atestam o compromisso da Instituição em assegurar a precisão
das informações fornecidas.
_________________________________________________________________________
Principal Dirigente da Unidade
Data
_________________________________________________________________________
Principal Dirigente da Instituição
Data

Para questionamentos e apoio no preenchimento deste formulário, favor contatar através do e-mail
adm@anamba.com.br ou telefone 11-978590-2228.
Enviar este formulário devidamente preenchido, bem como links de acesso a documentos, materiais de
divulgação, catálogos, manuais, etc. por meio eletrônico, para adm@anamba.com.br
Caso houver algum material impresso, enviar para o seguinte endereço:
ANAMBA – Associação Nacional de MBA
Av. das Nações Unidas, 8.501/ 17º andar
05.425-070 – São Paulo - SP
A/C: Rosane Leister

Associação Nacional de MBA – ANAMBA
www.anamba.com.br/ adm@anamba.com.br
Fone: 55 11 97590-2228

