Perspectivas da Economia Mundial é tema de
seminário executivo, realizado pelo Programa de PósMBA da FIA
Com a finalidade de identificar as principais características da atual
economia mundial, suas perspectivas e desafios para o futuro, o Programa de
Pós-MBA da FIA Fundação Instituto de Administração realizará o seminário
executivo que terá como base o esclarecimento e entendimento da dinâmica da
economia mundial e seus problemas, no dia 1º de setembro, a partir das 14h,
na unidade educacional Pinheiros, em São Paulo.

Voltado para executivos, consultores e empresários com título de MBA,
Mestrado e Doutorado ou profissionais que tenham extensa experiência
executiva, o seminário será ministrado pelo professor doutor Simão Davi Silber,
economista da FIA.

Durante o evento serão discutidos os seguintes temas:
 A economia mundial 7 anos após a crise financeira internacional;
 Estados Unidos, área do Euro e Japão;
 Tendências da economia mundial até o final da década; e
 Entendimento da dinâmica, riscos e possibilidades oriundas do
cenário mundial e de seus possíveis impactos no Brasil.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 3732-2037 ou pelo email posmba@fia.com.br.

Serviço:
Seminário Executivo: Perspectivas da Economia Mundial
Datas: 1º de setembro de 2015
Horário: das 14h às 18h
Local: Unidade Educacional Pinheiros: Rua Navarro de Andrade, 152 - São Paulo.
Investimento: R$ 660,00
Inscrições e Informações:
http://www1.fia.com.br/mkt/2015/pos_mba/perspectivas_da_economia_mundial/Perspectivasda-Economia-Mundial-01.html ou (11) 3732-2037 no horário comercial.

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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