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Programas de curta, média e longa duração desenvolvidos sob medida para apoiar as estratégias de
educação corporativa da sua instituição.
Metodologia online baseada no sociointeracionismo e na mediação pedagógica como propulsor para o
desenvolvimento de competências. Conteúdo multimídia, disponibilizado em múltiplos formatos para
diferentes estilos de aprendizagem.
As aulas virtuais síncronas utilizam Metodologia SNOC – Small Network Online Courses, amplamente testada
pelas principais escolas de negócios mundiais, como Yale, Harvard e ESSEC. É baseada em estratégias de
aprendizagem ativas (Flipped Classroom, Active Learning e Problem Based Learning) onde os participantes

são protagonistas do processo.
•

Experiência de quase 20 anos em educação a distância

•

14 vezes consecutivas TOP OF MIND em EAD

•

Prêmio Melhores Fornecedores para RH 2021 na categoria Educação Corporativa

Saiba mais:
Site In Company https://educacaoexecutiva-in-company.fgv.br/
LinkedIn In Company
https://br.linkedin.com/showcase/fg
vincompany
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CURSOS DE
CURTA DURAÇÃO
ONLINE
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CURSOS DE CURTA E
MÉDIA DURAÇÃO
ONLINE 30h
Webaulas com conteúdo audiovisual, hiperlinks, exercícios,
casos, jogos, programação e apostilas digitais

•

Conteúdo desenvolvido por renomados professores da
FGV

•

Aulas mediadas por professores tutores com
experiência de mercado

•

Flexibilidade para que o participante estude no seu
tempo

•

Atende às múltiplas formas de aprendizagem

•

Webaulas responsivas para dispositivos móveis

•

Interação via fóruns de debates e aulas virtuais ao vivo
com tutor

Conheça o portfólio de cursos online 30 horas da FGV clicando aqui.
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CURSOS DE CURTA E
MÉDIA DURAÇÃO

CURTA E MÉDIA
DURAÇÃO ONLINE
30 horas
40% desconto*

VALOR PRATICADO
PELA FGV
TURMAS ABERTAS

VALOR ASSOCIADO*
ABRAMAT

.

R$ 966,00
por aluno

Conheça o portfólio de cursos online 30 horas da FGV clicando aqui.

R$ 595,83
por aluno
* Para turmas de 50 pessoas –
Somente associados e membros
ABRAMAT
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CURSOS DE CURTA E
MÉDIA DURAÇÃO

CURTA E MÉDIA
DURAÇÃO ONLINE
30 horas
23% desconto*

VALOR PRATICADO
PELA FGV
TURMAS ABERTAS

VALOR ASSOCIADO*
ABRAMAT

.

R$ 966,00
por aluno

Conheça o portfólio de cursos online 30 horas da FGV clicando aqui.

R$ 744,78
por aluno
* Para turmas de 40 pessoas –
Somente associados e membros
ABRAMAT
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CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAÇÃO IMPRESSA

CERTIFICAÇÃO BADGES

•

•

Os participantes que obtiverem 75% de presença no programa, e média

Os participantes que obtiverem 75% de presença no programa, e média
mínimaa de 7,0, terão direito à certificação digital - Badge FGV - que poderá

mínima de 7,0 terão direito à certificação impressa.

ser compartilhada nas redes sociais, como LinkedIn, Facebook, Twitter e na
assinatura de e-mails corporativos. Para emissão do Badge FGV, os
participantess deverão concordar com o envio de dados cadastrais à Brasil
Open Badge, que é a plataforma selecionada para a publicação do
certificado digital.
•

Agilidade de emissão e compartilhamento em mídias digitais das
competências desenvolvidas;

•

Informações sobre a instituição emissora, a certificação conquistada, os

critérios de aprovação.
A Brasil Open Badge utiliza a tecnologia blockchain. Essa
tecnologia garante a segurança nas transações digitais. Ela
assegura a autenticidade do badge.
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CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO
LIVE
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CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO LIVE

MBA LIVE
432 horas

Os MBAs LIVE da FGV atendem a diferentes áreas de conhecimento, visando proporcionar ao aluno uma experiência de aula diferenciada. Por meio das
aulas por webconferência, os alunos irão interagir com colegas e professores em tempo real.

As turmas de MBA Live In Company são desenvolvidos sob medida para apoiar as estratégias de educação corporativa da sua instituição, com a
customização do programa e dos conteúdos das disciplinas.
MBA em RIG Relações Institucionais e Governamentais – um exemplo de MBA que podemos oferecer aos Associados ABRAMAT.

Estrutura do curso
Disciplina Presencial*

Disciplinas Presenciais mediadas por Tecnologia
Aula de
Abertura
Presencial*

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13

14

15

16

17

18

Defesa dos
Projetos
Aplicados
Presencial

Entre 18 a 22 meses
Conheça o portfólio dos MBA´s LIVE da FGV clicando aqui.
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CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO LIVE

Os cursos são desenvolvidos com auxílio de plataforma virtual, com interações síncronas e
assíncronas, para que os alunos criem seu próprio repositório de conhecimento,
acompanhem e participar das discussões, projetos e análise.

Ferramentas de videoconferência
O Zoom ou Teams são ferramentas para videoconferências, que
consideram:
▪
Interação em encontros síncronos;
▪
Troca de informações por áudio, vídeo e texto;
▪
Discussões em grupos de trabalho;
▪
App para iPhone/iPad e Android;
▪
Compartilhamento instantâneo;
▪
Possibilidade de gravação das aulas a serem disponibilizadas no Eclass.
Ambiente virtual FGV - ECLASS
Com abordagem midiática, permitindo que o
participante aprenda de diferentes maneiras:
disponibilização das gravações das aulas virtuais;
Material de apoio do professor; E-books FGV;
biblioteca Virtual FGV; entrega de atividades; etc.

Biblioteca Digital FGV
✓ Conteúdos exclusivos da FGV, durante a realização dos
cursos, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem da
FGV (e-Class), onde o aluno terá acesso à:
▪
Coleções de e-books
▪
Glossário
▪
Periódicos Científicos (EBSCO e outros) e Revistas
FGV
▪
Repositório Digital FGV
▪
Biblioteca FGV ONLINE
▪
Minha Biblioteca: 6.500 títulos
▪
Títulos da Pearson
▪
Videoteca
▪
Academia CEO
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CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO LIVE

MBA LIVE
432 horas
48% desconto*

VALOR PRATICADO
PELA FGV
TURMAS ABERTAS

R$ 43.592,00
por pessoa

VALOR ASSOCIADO*
ABRAMAT

R$ 22.680,00
por pessoa
* Para turmas de 40 pessoas –
Somente associados e membros
ABRAMAT
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CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAÇÃO IMPRESSA

CERTIFICAÇÃO BADGES

•

•

Os participantes que forem aprovados nas 18 disciplinas e obtiverem nota

Os participantes que forem aprovados nas 18 disciplinas e obtiverem nota

mínima de 7,0 no projeto aplicado, terão direito ao certificado de conclusão

mínima de 7,0 no projeto aplicado, terão direito à certificação digital - Badge

de Pós Graduação / MBA impresso.

FGV - que poderá ser compartilhada nas redes sociais, como LinkedIn,
Facebook, Twitter e na assinatura de e-mails corporativos. Para emissão do
Badge FGV, os participantess deverão concordar com o envio de dados
cadastrais à Brasil Open Badge, que é a plataforma selecionada para a
publicação do certificado digital.
•

Agilidade de emissão e compartilhamento em mídias digitais das
competências desenvolvidas;

•

Informações sobre a instituição emissora, a certificação conquistada, os

critérios de aprovação.
A Brasil Open Badge utiliza a tecnologia blockchain. Essa
tecnologia garante a segurança nas transações digitais. Ela
assegura a autenticidade do badge.
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Informações
institucionais
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A FGV

3º Think Tank
(centro de conhecimento) entre os melhores do mundo e líder na
América Latina, pelo 2020 Global Go To Think Tank Index Report,
elaborado pela Universidade da Pensilvânia.
Top of Mind em EAD 2020
15º ano seguido de indicação na categoria Educação a Distância,
com 14 prêmios adquiridos.

➢ A FGV opera em 140 cidades, sendo 4 cidades por
atendimento direto (Rio de Janeiro, Brasília, Belo
Horizonte e São Paulo) e 136 atendidas por Conveniadas.

Líder no ranking nacional
Segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação
(MEC), ocupando os 03 primeiros lugares.

➢ A FGV conta com 10 escolas e mais de 90 centros de
estudos, formados por professores que atuam nos
diversos programas da FGV e apoiam na construção dos
conteúdos customizados do FGV In Company. O foco dos
Centros de Estudos é a produção e disseminação de
conhecimento aplicado, que possa endereçar questões
relevantes de gestão no âmbito público e privado.

Parcerias Internacionais
A FGV possui parceria com mais de 200 instituições estrangeiras
de ensino superior.

Saiba mais: https://portal.fgv.br/educacao

Linkedin
Primeira instituição de ensino do mundo com 2 milhões de
seguidores no LinkedIn.

Comunicação
Eleita, pela segunda vez, uma das empresas que melhor se
comunicam com jornalistas pela revista Negócios da
Comunicação.

Saiba mais: https://portal.fgv.br/relatorio-anual
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Executiva de Contas
Karina Le Sueur Baldacci
(11) 9 8674-6211

karina.baldacci@fgv.br

Site FGV In Company
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