Os Melhores Planos de Negócios serão
apresentados em evento sobre Gestão
Empresarial do MBA
Com o objetivo de integrar a academia com a realidade empresarial, o
ProCED (Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento) da
FIA (Fundação Instituto de Administração) promove a 13ª edição do Fórum
de Gestão Empresarial. O evento será gratuito e acontecerá no dia 12 de
setembro, às 8h30, em São Paulo.

Na ocasião, serão apresentados os melhores Planos de Negócios
desenvolvidos por alunos do MBA em Gestão Empresarial da FIA. A iniciativa
visa criar oportunidades aos executivos participantes que podem expor, por
meio de propostas inovadoras, seu potencial empreendedor com aplicabilidade
dos conceitos estudados no curso.

Informações e inscrições podem ser feitas pelos telefones: (11) 37323506

e

(11)

3732-3531

ou

pelo

site:

http://www2.fia.com.br/portalfia/Default.aspx?idPagina=29480

Serviço
XIII Fórum de Gestão Empresarial
Data: 12 de setembro de 2015
Horário: 08h30
Local: Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 – Sala da Congregação FEAUSP – Cidade
Universitária – SP.
Inscrições e informações:
Telefones: (11) 3732-3506 / (11) 3732-3531 ou pelo site
http://www2.fia.com.br/portalfia/Default.aspx?idPagina=29480

Sobre a FIA:
Eleita por três vezes, desde 2005, como a melhor Escola de Negócios do Brasil, a FIA,
um dos mais conceituados e respeitados centros educacionais do País, possui 35
anos de atuação no setor. Hoje mantenedora da Faculdade FIA de Administração e
Negócios, credenciada junto ao MEC (Ministério da Educação), atua em três frentes:
ensino, pesquisa e consultoria, capacitando-a para desenvolver estudos e prestar
serviços nos mais variados campos de especialização da Administração. Todos os
MBAs oferecidos pela instituição alcançaram credenciamento junto à The Association
of MBAs (AMBA), sediada em Londres, que referencia importantes escolas de
negócios pelo mundo. Outro reconhecimento relevante foi concedido pelo jornal
britânico Financial Times: o Pós-MBA, 25º colocado no ranking educação executiva da
Financial Times em 2011.
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