
 
FGV lança novos cursos de MBA, em Brasília 

Cursos visam formar profissionais de ponta para o mercado 

A Fundação Getulio Vargas, em Brasília, dentro do seu compromisso com a qualidade 
de ensino, com a oferta do que há de mais moderno em cada área de conhecimento e 
buscando desenvolver competências para profissionais de mercado está com o 
processo seletivo para dois novos MBAs: Business Process  e Marketing & 
Inteligência de Negócios Digitais.  

  
Segundo o Superintendente FGV Educação Executiva DF, Sirley Camilo da Silva, os 
cursos foram desenvolvidos com foco nas necessidades específicas de profissionais e 
empresas. “Nossos cursos, programas e atividades acompanham, rigorosamente, a 
evolução das empresas e suas necessidades em termos de qualificação e 
especialização profissional”, afirma. 
 
O MBA em Business Process foi desenvolvido para oferecer aos participantes uma 
ampla visão e domínio de conceitos e técnicas associados à gestão de processos 
organizacionais, oferece a capacidade de identificar e implementar soluções para 
empresas e instituições públicas, a partir de uma visão transversal de toda a 
organização. O curso, que inicia em 20 de maio, tem carga horária 432 horas/aula e 
duração de dezoito meses, será oferecido as segundas e terças, das 19h às 23h20. A 
coordenação é do professor Luiz Antonio Joia. 
 
Oferecer uma visão holística dos fundamentos e das boas práticas relacionadas ao 
mundo digital e como é possível com esse novo ferramental agregar valor às 
organizações públicas e privadas, este é o objetivo do MBA em Marketing & Inteligência 
de Negócios Digitais. A carga horária é de 432 horas/aula e a duração de 14 meses. As 
aulas serão as quartas e quintas, das 19h às 23h20. As aulas iniciam em 22 de maio e 
a coordenação é do professor André Miceli. 
 
Os cursos serão oferecidos na Unidade Brasília SGAN Av. L2 norte – Quadra 602 – 
Módulos A, B, e C. Mais informações e inscrições pelo site fgv.br/mba-bsb ou pelo 
telefone (61)3799-8090. 
  
 

Serviço:  

  
MBA em Gestão: Business Process  

Local: FGV BSB 

Início: 20/5/2019 

Horário: Segundas e Terças, das 19h às 23h20. Quinzenal. 
Informações: fgv.br/mba-bsb ou (61)3799-8090 

  
MBA Marketing e Inteligência de Negócios Digitais 
Local: FGV BSB 

Início: 22/5/2019 

Horário: Quartas e Quintas, das 19h às 23h20. Semanal. 
Informações: fgv.br/mba-bsb ou (61)3799-8090 

 


