Faculdade FIA recebe 5 estrelas em avaliação do
Guia do Estudante
A

Faculdade

FIA

de

Administração

e

Negócios

comemora

o

reconhecimento de sua qualidade de ensino com a conquista de 5 estrelas na
avaliação do Guia do Estudante 2015. A publicação, criada há 28 anos e
tradicional no auxílio aos jovens na escolha da carreira e das melhores
faculdades, classificou o curso de Bacharel em Administração da Faculdade
FIA como “Excelente”.
“Estamos muito felizes e em festa com mais este reconhecimento do
nosso curso de graduação. Isso é resultado do compromisso e excelência da
FIA em tudo que fazemos. Levamos para a graduação toda nossa expertise
dos cursos de Pós-Graduação e MBAs. Esta conquista nos motiva a investir
cada vez mais em nossos cursos”, declara Leandro Morilhas, diretor da
Faculdade FIA de Administração e Negócios.

O curso da Faculdade FIA tem os dois primeiros anos integrais e é
formado 100% por professores mestres e doutores, além de ser apoiado por
importantes parcerias com universidades internacionais para o intercâmbio de
alunos, e com fundações para a promoção de estágios.

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. Desde 2004, a FIA é reconhecida pelo Ranking Financial Times,
a instituição é uma das melhores escolas de negócios do país, e este ano, subiu três

posições em relação a 2014. A FIA está em 66º lugar na classificação geral e em 3º
lugar no Brasil.
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