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PROGRAMA
DE FORMAÇÃO
EM GESTÃO

EXCELÊNCIA
FGV
Há mais de 75 anos, a FGV é pioneira no campo da educação, sendo referência não só pelos seus reconhecidos programas de graduação, mestrado e doutorado, como também
pelo desenvolvimento de pesquisas e pela
divulgação de estatísticas macroeconômicas,
tais como: Índices gerais de preços, índices
setoriais, indicadores de preços agropecuários, preços e custos.
Reconhecida pela sua qualidade internacional,
a FGV é uma das maiores instituições de ensino
do Brasil e referência no mercado de trabalho.

A única brasileira entre as instituições

Eleita a

mais inﬂuentes
do mundo no Linkedin

pelo Eduniversal Business Schools Ranking

Eleita uma das

de ensino

melhor escola
de negócios do Brasil
Uma das preferidas pelos RHs,

marcas mais
relevantes do Brasil,

na hora da contratação, de acordo com a pesquisa

segundo a Academia Brasileira

do DataFolha publicada na Folha de São Paulo

de Marketing

A instituição de ensino que

Líder no Ranking
Nacional do índice geral

mais forma CEOs no Brasil
Terceiro mais importante

de cursos do MEC, ocupando
as três primeiras colocações

think tank do mundo*

Eleita pelo quinto ano consecutivo,
como o think tank mais bem administrada do mundo*

instituição mais
inﬂuente na América Latina
Se manteve como a

Credibilidade da instituição que

mais formou os
principais líderes
do país

por 12 anos seguidos*
* Think tank definição: Instituições dedicadas a produzir
conhecimento político, econômico e científico. Existem
mais de oito mil em 187 países, sendo divulgados anualmente no pela Universidade da Pensilvânia no Global
Goto Think Tanks Index Reports 2020.
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PFG - PROGRAMA DE FORMAÇÃO
EM GESTÃO
O Programa de Formação em Gestão (PFG) foi criado para
atender à crescente demanda do mercado por profissionais
com conhecimentos técnicos e gerenciais por meio de especializações completas.
O programa é dividido em duas fases: a primeira é composta pela Pós-Graduação FGV, que possibilita conhecimento
prático e o melhor conteúdo acadêmico por meio de uma
metodologia inovadora, com dois professores a cada aula.
Após a conclusão da Pós-Graduação o MBA será iniciado
para complementar a sua jornada de estudos.

INVISTA NO SEU FUTURO
E ECONOMIZE TEMPO
Com o PFG a conclusão de sua Pós-Graduação e MBA
é realizado em 26 meses, considerando tempo de aula.
Sendo: 14 meses de Pós-Graduação e 12 meses de MBA.
A duração do MBA é menor por conta da isenção de
disciplinas para conclusão do curso, reduzindo tempo
e investimento.
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DIFERENCIAIS
• Dupla Certificação FGV: Pós-Graduação FGV e MBA
• Desenvolvimento contínuo de competências
potencializando seus resultados

• Plano de Investimento facilitado e adequado ao
momento da sua carreira - Isenção em até 50%
do valor do investimento no MBA

• Desenvolvimento das competências essenciais
e específicas

• Networking ampliado e estratégico
• Opção de certificação internacional

PARA QUEM É
O PFG foi elaborado para profissionais de
todas as áreas que desejam se desenvolver
e atualizar o currículo com uma formação
completa e rápida em uma das melhores Instituições de Ensino Superior do Mundo.
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ESTRUTURA
DO PROGRAMA

Fase 1:

Pós-Graduação FGV
(14 meses)

Voltado para o desenvolvimento e atualização de profissionais que desejam ampliar seu
conhecimento em gerenciamento corporativo, a Pós-Graduação FGV possibilita por meio
de um conteúdo pedagógico de ponta e por conceitos essenciais do universo administrativo o dinamismo entre áreas empresariais que vão desde o setor financeiro e contábil,
como também conceitos de estratégia e negociação.
O objetivo do curso é atualizar profissionais em qualquer área de atuação na carreira
executiva, aliando a teoria a prática e utilizando a tecnologia a seu favor com ferramentas
gerenciais e novidades do mercado.
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ESTRUTURA
DO PROGRAMA

Fase 2:

MBA Executivo
(10 a 12 meses)

Após a conclusão da Pós-Graduação, tendo uma base sólida em gestão e maior experiência
profissional, o aluno PFG irá complementar sua formação com o MBA FGV que melhor se
encaixe em suas novas metas profissionais. Dessa forma, ele ganha tempo para se concentrar no que realmente importa: sua carreira. No MBA escolhido, o aluno cursará disciplinas
específicas de sua área de conhecimento. Ao final do programa, o participante receberá
mais um certificado, o de MBA FGV na área escolhida, dentre as opções listadas abaixo:

MBA EXECUTIVO NACIONAL
• MBA em Gestão Financeira Controladoria e Auditoria
• MBA em Gestão de Pessoas e Liderança
• MBA em Gestão Estratégica de Mercado
• MBA em Gestão de Projetos
• MBA em Gestão de Produção e Qualidade
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PROGRAMA
ACADÊMICO
PÓS FGV

Economia Empresarial

36 h/a

Marketing Empresarial

36 h/a

Negociação e Conﬂitos

36 h/a

Contabilidade Geral

36 h/a

Gestão de Pessoas

36 h/a

Estratégia Empresarial

36 h/a

Gerenciamento de Projetos

36 h/a

Matemática Financeira

36 h/a

Empreendedorismo e Inovação

36 h/a

Estrutura e Processos Organizacionais

36 h/a

Jogo de Negócios

72 h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL: 432H/2
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DISCIPLINAS
PÓS FGV

ECONOMIA EMPRESARIAL
A ciência econômica e a teoria da demanda e da oferta na ótica de um mercado competitivo;
Maximização do lucro e mercados não competitivos: monopólios e oligopólios; O controle da
inﬂação e a política monetária: a mensuração da atividade econômica e o crescimento econômico de longo prazo; A sustentabilidade das contas públicas e os instrumentos de política
monetária do Banco Central; Ciclos econômicos, políticas cambiais e balanço de pagamentos.
MARKETING EMPRESARIAL
Fundamentos de marketing; O mercado e os consumidores; Produto, marca e serviços; Preços
e canais de distribuição; Comunicação integrada de marketing e marketing interativo.
NEGOCIAÇÃO E CONFLITOS
Competir ou cooperar; Tomada de decisão: razão e emoção; Estrutura do processo de negociação; Elementos: em busca da abordagem por interesses; Conhecendo as diferenças.
CONTABILIDADE GERAL
Introdução, estrutura conceitual da contabilidade e demonstrações contábeis de propósito geral; Contabilização de transações típicas; Análise das demonstrações contábeis; Contabilidade
de custos; Relação custo-volume-lucro.
GESTÃO DE PESSOAS
Organizações e a evolução histórica de gestão de pessoas; Subsistemas de RH; Gestão de Pessoas, organizações e indivíduos; Motivação e liderança; Comunicação, carreira versus coaching
– Desafios contemporâneos.
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DISCIPLINAS
PÓS FGV

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
A estratégia e os seus principais elementos; Vantagem competitiva no ambiente externo; Vantagem competitiva no ambiente interno; Os níveis de estratégia; Acompanhamento e controle
da estratégia e novas formas de se pensar a estratégia.
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Iniciação; Planejamento; Planejamento: complementação; Monitoramento, controle e encerramento; Execução.
ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
Introdução e contextualização do tema “Estrutura e Processos Organizacionais”; Fundamentos
da estrutura organizacional; Conceitos básicos da gestão por processos; Modelagem de processos; Mudança organizacional.
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
Fundamentos do empreendedorismo; Modelo de negócio e metodologia Lean; Business Model
Canvas; Produto mínimo viável; Captação de recursos e ecossistema empreendedor
JOGO DE NEGÓCIOS
Simula um game em um mercado oligopolista no qual empresas industriais atuam de maneira
bastante competitiva. Os alunos assumem o papel de diretores dessas empresas – participantes ativos do processo decisório. O game cria um ambiente de emulação, possibilitando a
análise estrutural da indústria e de seus cenários econômicos globais, tais como: Estratégias
corporativas; Gestão estratégica de marketing; Gestão de recursos financeiros; Gestão de produção; Gestão de recursos humanos; Análise de riscos e tomadas de decisão tático-operacionais; Negociação empresarial; Feedback de desempenho da empresa.
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MÓDULO INTERNACIONAL
(OPCIONAL)
O objetivo do programa é ampliar os conceitos e conhecimentos adquiridos no
curso MBA da Fundação Getulio Vargas FGV, oferecendo uma excelente oportunidade para que profissionais agreguem um
diferencial de conhecimento e incrementem sua empregabilidade no competitivo
mercado de trabalho atual.
Todos os participantes do Módulo Internacional recebem um certificado da University of Tampa assinado pelo reitor vigente
e outro certificado da FGV com 40 horas
de participação adicionadas à carga horária do MBA. São três certificados de uma
vez, com reconhecimento internacional.
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COORDENAÇÃO DO CURSO
DE PÓS-GRADUAÇÃO FGV

HÉLIO ARTHUR REIS IRIGARAY
Doutor em Administração Empresas pela EAESP, mestre em Administração de Empresas
pela PUC-Rio, com Bacharelado em Economia
pela University of Northern Iowa. Atualmente,
além é professor-adjunto sênior da FGV-EBAPE e do programa de Mestrado Internacional da Georgetown University, em Washington
- EUA, também coordena programas de MBA
da FGV e o Global MBA, em parceria com a
Manchester Business School. Editor da Revista cadernos EBAPE.BR, coordenador do Mestrado em Gestão Empresarial e dos MBAs em
gestão Comercial, Marketing e Mídias Digitais,
além de Marketing e Inteligência dos Negócios
Digitais. Trabalhou na Varig - Gerência Geral
de Produtos - e na Star Alliance - Gerência
Geral de Rentabilidade, Gerência de Projetos.
Anteriormente, foi avaliador de risco no ABN,
no Rio de Janeiro.
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INFORMAÇÕES

Nossas unidades

SÃO PAULO

MINAS GERAIS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

POUSO ALEGRE

Avenida Benedito Matarazzo, 9403

Avenida Vicente Simões, 30

Jardim Oswaldo Cruz - CEP: 12215-900

Centro - CEP: 37550-000

(12) 3924.8524

(35) 3422.9750

info@conexao.com

comercialpouso@conexao.com

TAUBATÉ

VARGINHA

Avenida Charles Schnneider, 1700

Avenida Princesa do Sul, 720

Vila Costa - CEP: 12040-900

Jardim Andere - CEP: 37026-080

(12) 3683.0800

(35) 3222.6570

inscricoestaubate@conexao.com

comercialvarginha@conexao.com

GUARULHOS
Avenida Doutor Timóteo Penteado, 721
Vila Hulda - CEP: 07094-000
(11) 2447.4250
inscricoesguarulhos@conexao.com
MOGI DAS CRUZES
Avenida Ver. Narciso Yague Guimarães, 1001
Jardim Armenia - CEP: 08780-000

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS

(11) 4796.1000
infomogi@conexao.com

conexaoconveniadafgv
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conexao.com/fgv

