FIA lança Programa de Gestão de Projetos
Mercado de trabalho deve exigir mais de um milhão de profissionais até 2020

De acordo com um estudo realizado pelo Project Management Institute
(PMI), entidade responsável por certificar profissionais de Gestão de Projetos,
o Brasil deve exigir 1,3 milhão de gerentes de projetos até 2020. Logo, com a
demanda

em

crescimento,

quem

trabalha

na

área

precisa

buscar

especializações para se destacar no mercado de trabalho.

Com o objetivo de atender a essa necessidade e capacitar profissionais,
a FIA (Fundação Instituto de Administração), referência mundial em
educação executiva, lança o GPRO (Programa de Gestão de Projetos), como
um desdobramento natural do PGT- Programa de Gestão da Inovação e da
Tecnologia, do qual fazia parte enquanto núcleo de trabalho. Esse
desdobramento dará mais visibilidade e autonomia ao programa.

"O campo de atuação do profissional de Gestão de Projetos é muito
amplo e promissor. Hoje, uma empresa que precisa inovar carece de um
empenho contínuo de gerenciamento de projeto, pois todo esforço de mudança
requer uma capacitação na área. Assim, nosso horizonte, que é um horizonte
de inovação e mudança, cada vez mais requisita esse tipo de profissional",
explica Roberto Sbragia, professor titular da FIA e um dos coordenadores do
GPRO.

Seguindo a excelência de ensino dos demais programas da FIA, o
Programa de Gestão de Projetos opera em três grandes frentes, sendo elas:
capacitação profissional, pesquisa e consultoria para empresas. Além disso,
seu portfólio de cursos foi concebido a partir do modelo de competência
divulgado pela International Project Management Association- IPMA, o qual
combina diferentes dimensões de acordo com os requisitos profissionais
envolvidos,

conhecidas

comportamentais.
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"Nossos cursos estão divididos em cinco níveis, começando do mais
básico para o mais estratégico. Esse é o diferencial do nosso programa. Ter
um portfólio educacional dirigido às necessidades dos vários profissionais que
estão hoje nessa área do mercado de trabalho”, revela o acadêmico.

O programa, que possui credenciamento internacional pelo PMI como
Registered Education Provider- REP, oferece cursos em educação executiva
em Gestão de Projetos e aperfeiçoamento profissional através de aulas
presenciais e à distância, além de módulos internacionais e cursos in company.

Conheça mais sobre o GPRO através do site: http://gpro.fia.com.br/.

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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