
 
 

FGV recebe inscrições para cursos de curta duração 
em São Paulo 

 
São mais de 70 cursos com, no máximo, 120h/aula, que ocorrem no período noturno. 

As aulas começam em 2018. 
 
A Fundação Getulio Vargas abre inscrições para os cursos do PEC FGV (Programa de 

Educação Continuada) em São Paulo. São mais de 70 cursos, com no máximo 

120h/aula para que o profissional tenha uma atualização rápida e eficaz de acordo 

com as novas necessidades do mercado de trabalho brasileiro.  

 

As aulas acontecem no período noturno. Os cursos abrangem as áreas de: 

administração geral e estratégia; administração da saúde; comunicação, marketing e 

vendas; economia; finanças, controladoria e tributação; gestão de pessoas; 

investimentos imobiliários; logística e operações; métodos quantitativos; negócios 

internacionais e comércio exterior; sustentabilidade, meio ambiente e terceiro setor; 

tecnologia da informação; e varejo.  

 

Neste semestre as novidades são os cursos de Internet das Coisas e Gestão de 

Riscos e Derivativos.  A Internet das Coisas é uma rede onipresente e global, que 

integra objetos, dispositivos e pessoas com o uso de sensores que coletam e 

transmitem dados ininterruptamente. Por meio da análise de casos reais e da troca de 

experiências, o curso, que é voltado para executivos e profissionais de TI, aborda 

conceitos e aplicações efetivas da IoT (no Varejo, no Agronegócio, na Saúde e na 

Indústria) e das tecnologias que vêm transformando o mercado, como machine 

learning, computação cognitiva, computação em nuvem, Big Data e Data Science. 

 

Já o curso de Gestão de Riscos e Derivativos visa enfatizar aspectos práticos 

enfrentados por administradores e abordar tanto as questões relacionadas ao 

funcionamento dos mercados quanto as características contratuais e as aplicações 

dos principais instrumentos derivativos disponíveis no Brasil e no mercado 

internacional. 

 

De acordo com o coordenador dos cursos do PEC, professor João Douat, esses 

cursos podem ajudar a alavancar a carreira. “Estamos muito satisfeitos em poder 

oferecer, por meio de cursos de curta e média duração, para aplicação imediata no 



 
 

ambiente de administração empresarial, conhecimento estruturado em um espectro 

bastante amplo e com adequada profundidade. Hoje nos orgulhamos de poder 

oferecer um leque de cursos contemporâneos e bastante focalizados nos mais 

variados temas de administração”. 

 

As inscrições acontecem pelo site fgv.br/pec-sp. Após aprovação no processo seletivo, 

o candidato deverá comparecer a uma das unidades FGV para a efetivação da 

matrícula. Informações: 0800-772-2778 
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