PARCEIRO:

O mercado evolui,
Você evolui junto.
PÓS-GRADUAÇÃO EM
GESTÃO DE NEGÓCI OS
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A ESPECIALIZAÇÃO
Aprender, aplicar, transformar: uma coisa leva à outra na Pós-Graduação em Gestão de

Negócios da Fundação Dom Cabral. O investimento certo em novos conhecimentos
para liderar e empreender no mercado global.
•

Aprenda na prática como utilizar as melhores ferramentas da gestão
contemporânea.

•

Atualize-se: conheça as tendências, pesquisas e análises que influenciam o
ambiente global de negócios hoje e amanhã.

•

Desenvolva o pensamento criativo para propor soluções e identificar oportunidades.

•

Estabeleça uma rede de novos contatos com outros profissionais.

•

Aplique esse conhecimento em projetos transformadores em sua empresa e carreira.
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RESULTADOS
•

Reflexão e planejamento de carreira com foco nos objetivos pessoais e profissionais.

•

Ampliação da visão sistêmica e consequente melhoria da capacidade de
argumentação em temas relacionados à gestão.

•

Aprimoramento do conhecimento e aumento da confiança para liderar, empreender
e para a tomada de decisão.

•

Desenvolvimento da competência para construção de planos e estudos de viabilidade
para participantes que trabalham o empreendedorismo em seus próprios negócios.

•

Reconhecimento pelo mercado e maiores chances de aumento da empregabilidade.
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DIFERENCIAIS DO PROGRAMA
•
•

DIÁLOGOS COM O MERCADO
Bate-papo com líderes e profissionais relevantes no mercado.

•
•

DIÁLOGOS TEMÁTICOS ON-LINE
Discussões sobre temas específicos do universo da gestão e dos negócios.

•
•

MÓDULOS OPCIONAIS
Internacional: para profissionais que desejam vivenciar uma experiência
educativa com as instituições parceiras da FDC no exterior.
Brasil: encontro imersivo nacional de participantes e ex-participantes da PósGraduação.

•
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INFORMAÇÕES GERAIS
•

Pós-graduação Lato Sensu, com 372 horas (432 horas/aula);

•

Regulação MEC;

•

Avaliação presencial após cada módulo;

•

Atividades presenciais mensais: Às sextas-feiras das 14h às 21h e aos
sábados das 8h às 14h;

•

Realizado no Hotel Gran Odara, em Cuiabá/MT

•

Inicio: 13/08/2021
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Walkyria Francisquetti
Gerente de negócios

“

Buscava um curso de especialização em
gestão de negócios, que pudesse agregar
na área que atuo, negócios financeiros e
escolhi gestão de negócios da FDC por ser
reconhecida como uma das melhores da
América Latina e também por excelentes
referências que já tinha recebido de outros
colegas.
Estou muito satisfeita com a escolha, os
professores são altamente capacitados,
com uma experiência incrível, coordenação
organizada, as aulas são interativas e
dinâmicas que permite a aplicação

Wagner Ravasco
Plant Controller

“

Buscava um curso de especialização em
gestão de negócios, que pudesse agregar
na área que atuo, negócios financeiros e
escolhi gestão de negócios da FDC por ser
reconhecida como uma das melhores da
América Latina e também por excelentes
referências que já tinha recebido de
outros colegas.
Estou muito satisfeita com a escolha, os
professores são altamente capacitados,
com
uma
experiência
incrível,
coordenação organizada, as aulas são
interativas e dinâmicas que permite a
aplicação
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Adriano Luis Souza
Gerente Geral

“

"É uma honra poder fazer parte da 1ª turma do
Programa de Especialização em Gestão de
Negócios da FDC em Cuiabá. O Grupo Valure
está de parabéns por acreditar em nossa capital,
em nosso Estado e nos brindar com uma
especialização de uma mais importantes
instituições de ensino do mundo: a Fundação
Dom Cabral. Sem dúvida, o aprendizado é
garantido. Quando Sócrates proferiu sua célebre
frase " só sei que nada sei”, imortalizada ao longo
dos séculos, restou nítida, desde aquela época, a
importância que o ser humano deve dar á
aquisição do conhecimento, e o mundo
corporativo globaliza do exige, cada vez mais,
estamos preparados para o exigente mercado de
trabalho. E essa preparação, ouso dizer, passa por
esta especialização em Gestão de Negócios."

Plínio Mendonça Luz
Consultor de Contas Especiais

“

“Por algum tempo busquei a especialização
da FDC devido a singularidade e a qualidade
reconhecida internacionalmente, a parceria
da Fundação com o Grupo Valure viabilizou
a oportunidade que tanto buscava pois o
curso é feito no estado onde moro. Iniciado
o programa de especialização em gestão de
negócios tenho me surpreendido a cada
encontro, realmente está superando minhas
expectativas, profissionais extremamente
capacitados compartilham conosco diversas
experiências em um ambiente realmente
voltado para o compartilhamento e
desenvolvimento. Meu objetivo é que o
programa desafie a agir de maneira mais
construtiva, abrangente e eficiente.”
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2016 A 2018: EMPRESAS QUE FORMARAM NA PRIMEIRA TURMA
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2017 A 2019: EMPRESAS QUE FORMARAM NA SEGUNDA TURMA
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2018 A 2020: EMPRESAS QUE FORMARAM NA TERCEIRA TURMA
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2019 A 2022: EMPRESAS QUE FORMARÃO NA QUARTA E QUINTA TURMAS
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INVESTIMENTO
Opções de pagamento

Nº de
parcelas

Pagamento boleto
ou cartão

3 parcelas fixas
(sem acréscimo de juros)

3

R$ 13.326,67

6 parcelas fixas
(acréscimo de 0,41% ao mês)

6

R$ 6.731,68

10 parcelas fixas
(acréscimo de 0,41% ao mês)

10

R$ 4.072,01

12 parcelas fixas
(acréscimo de 0,41% ao mês)

12

R$ 3.407,15

18 parcelas fixas
(acréscimo de 0,41% ao mês)

18

R$ 2.299,20

24 parcelas fixas
(acréscimo de 0,41% ao mês)

24

R$ 1.745,39

5% de desconto
para associados
APROSOJA.*

*Comunique no ato da inscrição sua
condição de associado.

PREPARE A PRÓXIMA
GERAÇÃO COM
PONTOS DO AGRO
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PAGUE VIA PONTOS: SYNGENTA, BAYER(ORBIA),
BASF( ELO) E DEMAIS REDES DO CLIENTE.
*Pagamento com pontos Bayer acréscimo da taxa de administração do programa de fidelidade Bayer/Orbia de 5%
do valor bruto. Aproximadamente 1.202.406 Pontos

*Pagamento com pontos BASF acréscimo da taxa de administração do programa de fidelidade de 4% do valor
bruto. Aproximadamente 4.164.583 Pontos
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A FUNDAÇÃO DOM CABRAL
NOSSA FILOSOFIA NÃO
É TRABALHAR PARA OS CLIENTES,
MAS TRABALHAR COM OS CLIENTES
Há mais de 40 anos, a Fundação Dom Cabral se
destaca em seu campo de atuação pela
capacidade de empreender uma leitura detalhada
das reais necessidades dos clientes.

É exatamente essa visão ampla e aprofundada que
permite à FDC formular Soluções Educacionais
adequadas a cada caso, promovendo melhores
resultados e novas oportunidades de
desenvolvimento para indivíduos e organizações.
Nossa filosofia respeita a identidade das
organizações, a peculiaridade dos segmentos em
que atuam e a dinâmica dos mercados.

FAZER
COM O
CLIENTE

CONVIVER

CRIAR VALOR

COM O CLIENTE

PARA O CLIENTE

SER
PARCEIRO
DO CLIENTE:
Na Aprendizagem,
no Conhecimento e
nos Resultados.

APRENDER
COM O CLIENTE
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A FDC EM NÚMEROS
A Fundação Dom Cabral desenvolve programas de Educação

A FDC está entre as melhores escolas de negócios do mundo pelo

Executiva no Brasil e no Exterior por meio de atuação direta ou

Ranking Financial Times de Educação Executiva 2020, ocupando o 9º

com o apoio de Associados Regionais.

lugar geral e a 1ª da América Latina.

Ranking Mundial Financial Times de Educação Executiva 2020

CERCA DE

27 mil

+ 200

EXECUTIVOS CAPACITADOS
POR ANO

DAS 500 MAIORES
EMPRESAS DO BRASIL

PARCERIA COM:

15

ESCOLAS
DE NEGÓCIOS
NO MUNDO.

1.100
EMPRESAS CLIENTES
POR ANO

1

Iese Business School - Espanha/EUA

2

HEC Paris – França

3

IMD Business School - Suíça/Cingapura

4

Insead - França/Cingapura/Abu Dhabi

5

Essec Business School - França

6

Stanford Graduate School of Business - EUA

7

University of Michigan - EUA

8

University of Oxford - Reino Unido

9

Fundação Dom Cabral - Brasil

10

ESMT - Alemanha

11

Esade Business School - Espanha

12

SDA Bocconi School of Management - Itália

13

University of Pennsylvania: Wharton - EUA

14

London Business School - Reino Unido/Emirados Árabes Unidos

15

Columbia Business School - EUA
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NOSSA MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade por
meio da educação, da capacitação e do desenvolvimento de
executivos, empresários e gestores públicos.
A FDC, como signatária do Pacto Global e do PRME, apoia os 17

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU, que
visam à sustentabilidade do planeta e ao desenvolvimento social.

WWW.GRUPOVALURE.COM.BR
Contato:
65 98143-0070
comercial@grupovalure.com.br

