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INICIAÇÃO GERENCIAL

INSCRIÇÕES ABERTAS

Carga horária: 52 Horas
 
Duração do curso: 3 meses

Local: 
Unidade Educacional Nações Unidas 
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221
 
*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

CURTA DURAÇÃO
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OBJETIVO
Ao ter oportunidade de iniciar uma função gerencial, é de suma importância que o 
profissional esteja atualizado com conhecimentos conceituais aplicáveis em todas as 
áreas funcionais da empresa. Esses conhecimentos revelarão o potencial de liderança 
ao longo da sua carreira, mas a virtude desse potencial precisa ser respaldada por 
habilidades gerenciais prontas para serem exercidas e assegurar, ao novo líder, pleno 
êxito no aproveitamento das oportunidades.

O curso de “Iniciação Gerencial” tem o propósito de fazer a conexão entre conceitos 
teóricos e o mundo corporativo, oferecendo temas indispensáveis ao desenvolvimento 
de talentos e competências.

Ao terminar o curso, o participante estará apto a:
• Entender os atributos pessoais e profissionais de um grande líder;
• Entender um planejamento estratégico e a importância de uma gestão estratégica;
• Analisar a viabilidade econômico-financeira de um investimento;
• Analisar a saúde econômica e financeira de uma empresa, a partir de suas 

demonstrações contábeis;
• Entender os fundamentos de marketing aplicado às organizações, com ênfase nas 

mídias digitais;
• Identificar oportunidades de negócios e desenvolver um business plan.  

PERFIL DO ALUNO
Graduandos e recém-graduados em diversas áreas de conhecimento.

METODOLOGIA
Serão aulas com ampla participação dos alunos de modo a evidenciar a aplicabilidade 
dos conceitos.

INVESTIMENTO
Consulte a secretaria do curso.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Estratégia Gerencial 
• Liderança e Engajamento
• Finanças Empresariais
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• Empreendedorismo
• Marketing

CORPO DOCENTE
O corpo docente é composto por professores da FIA com nível de mestrado ou 
doutorado, com experiência em treinamento de executivos e vivência empresarial e 
especialistas com notório saber e ampla experiência profissional.
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UNIDADE NAÇÕES UNIDAS
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP
Informações: faleconosco@fia.com.br / fia.com.br
Tel: (11) 3732-3535 / (11) 3735-3506


