PROGEP/FIA abre inscrições para cinco cursos
de extensão
O PROGEP (Programa de Estudos em Gestão de Pessoas) da FIA
(Fundação Instituto de Administração), referência na produção e divulgação
de conhecimentos sobre gestão de pessoas e processo de mudança
organizacional, tem inscrições abertas para cinco cursos de extensão para
turmas de outubro e novembro. Com duração máxima de até 40 horas, os
cursos são voltados para as áreas de Gestão e Carreira.

Com início previsto para o mês de outubro, o PROGEP conta com
inscrições para três extensões, sendo elas:


Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho - Modelos, Conceitos e
Práticas: Com o objetivo de proporcionar aos participantes condições
de análise e avaliação de programas de qualidade de vida e bem estar,
utiliza como referência conceitos, abordagens, contribuições práticas e
científicas da Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho (GQVT).



Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho – Diagnósticos,
Ferramenta e Projetos BPSO: Voltado a profissionais da área de
gestão de pessoas, o curso irá demonstrar a importância do diagnóstico
e da ferramenta BPSO (Biológica, Psicológica, Social e Organizacional)
para a coleta de dados de qualidade de vida, além de apresentar e
detalhar a estrutura e conteúdo do protocolo para esse tipo de
diagnóstico.

Para o mês de novembro, o programa têm inscrições abertas para duas
extensões, sendo elas:



Estratégias de Qualidade de Vida no Trabalho e Gestão de Pessoas:
Com o objetivo de desenvolver o pensamento crítico e estratégico da
Qualidade de Vida no Trabalho, o curso tem o propósito de criar
condições de aperfeiçoamento profissional, além de aprofundar os
conhecimentos da área no âmbito do trabalho e suas interfaces do ponto
de vista pessoal, profissional e de responsabilidade social.



Gestão de Carreira e Sucessão: Direcionado a gestores, consultores e
pesquisadores com interesse em vivência em Gestão de Pessoas, tem o
propósito de oferecer elementos para estruturar a discussão da carreira
na perspectiva da pessoa e da empresa.

Informações e inscrições podem ser feitas por telefone (11) 3894-5001
ou pelo site www.fia.com.br

Serviço:
Extensão "Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho - Modelos, Conceitos
e Práticas"
Início das aulas: 01/10/2015
Dias e horários das aulas:
01/10/2015 - Quinta-Feira: 13h00 às 22h00
02/10/2015 - Sexta-Feira: 13h00 às 22h00
Carga horária: 16 Horas
Duração: 2 dias
Local das Aulas: Unidade Educacional Pinheiros
Coordenação: Profª. Drª. Ana Cristina Limongi França
Extensão "Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho - Diagnósticos,
Ferramenta e Projetos BPSO"
Início das aulas: 03/10/2015
Dias e horários das aulas:
Sábado 09h00 às 18h00
Carga horária: 8 horas
Duração: 1 dia
Local das aulas: Unidade Educacional Pinheiros
Coordenação: Profª. Drª. Ana Cristina Limongi França

Extensão "Estratégias de Qualidade de Vida no Trabalho e Gestão de
Pessoas"
Início das aulas: 30/11/2015
Dias e horários das aulas:
Segunda-Feira: 13h00 às 22h00 Diário
Terça-Feira: 13h00 às 22h00 Diário
Quarta-Feira: 13h00 às 22h00 Diário
Quinta-Feira 13h00 às 22h00 Diário
Sexta-Feira: 13h00 às 22h00 Diário
Carga horária: 40 horas
Duração: 1 semana
Local das Aulas: Unidade Educacional Pinheiros
Coordenação: Profª. Drª. Ana Cristina Limongi França
Extensão "Gestão de Carreiras e Sucessão"
Início das aulas: 05/11/2015
Dias e horários das aulas:
05/11/2015 - Quinta-Feira: 08h30 às 17h30
06/11/2015 - Sexta-Feira: 08h30 às 17h30
07/11/2015 – Sábado: 08h30 às 12h30
26/11/2015 - Quinta-Feira: 08h30 às 17h30
27/11/2015 - Sexta-Feira: 08h30 às 17h30
28/11/2015 – Sábado: 08h30 às 12h30
Carga horária: 40 horas
Duração: 6 dias
Local das Aulas: Unidade Educacional Pinheiros
Coordenação: Prof. Dr. Joel Souza Dutra
Sobre o Progep (Programa de Estudo em Gestão de Pessoas): é um programa FIA
que é referência na produção e divulgação de conhecimentos sobre gestão de
pessoas e processo de mudança organizacional. O principal objetivo é contribuir ao
aprimoramento de empresas, instituições públicas e privadas, por meio da criação de
diferenciais competitivos nos padrões de gestão das relações humanas.

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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