
Pós-Graduação 
Gestão de Contratos

O ambiente de negócios muda em grande velocidade; a relação entre empresa, cliente, fornecedor e 
pro�ssionais pauta-se cada vez mais em acordos formais que visam garantir os direitos e de�nir as 
obrigações entre as partes.
Com isso, na busca por um aprendizado de alto nível, que garanta o crescimento dos pro�ssionais que 
atuam na gestão de contratos, a FIA, em parceria com a ANGC, apresenta a primeira Pós-Graduação 
em Gestão de Contratos no Brasil.

Diferencial

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Inscrições Abertas

Dias e horários das aulas:
Segundas e Quartas-feiras das 19h às 23h

Terças e Quintas-feiras das 19h às 23h

Carga horária: 460 Horas

O curso de Pós-Graduação em Gestão de Contratos é voltado aos pro�ssionais das áreas de Gestão  de 
Contratos, Compras, Suprimentos, Administração, Controladoria, Jurídico, Comercial, Marketing, 
Engenharia, Manutenção, e áreas que demandam a gestão de contratos tanto de grandes empresas 
quanto de empresas de médio porte para as quais a melhoria dos métodos de gestão de contratos é um 
fator indispensável de e�cácia.

Dois tipos principais de participantes:

-  Responsáveis experientes em contratação de serviços e produtos, preocupados em atualizar seus 
   conhecimentos e adquirir um maior domínio dos métodos de gestão aplicados especi�camente às    
   questões da gestão de contratos;
-  Engenheiros, administradores e executivos exercendo a pouco tempo ou chamados a assumir a gestão 
   de contratos no nível gerencial ou de direção, tendo tido experiência em outras funções.

Per�l de Aluno



A condução do curso se dará por uma equipe de professores e pro�ssionais ligados às suas respectivas 
disciplinas. Isto porque é preciso que os cursos tragam bagagem acadêmica e, ao mesmo tempo, propicie 
aos participantes uma abordagem prática para o atendimento de suas necessidades.

Corpo Docente

-  Tomar contato com ferramentas atuais para gestão de contratos;
-  Sugerir e implementar melhorias na gestão de seus contratos;
-  Apoiar a redução da exposição da empresa em virtude de riscos contratuais;
-  Melhorar resultados de contratação com utilização de estratégias de negociação e monitoração dos 
   contratos envolvidos.

Objetivos

Exposição dialogada, na qual são integrados conceitos, casos práticos nacionais e internacionais, 
resolução de exercícios e discussões em grupo. Elaboração de trabalho de conclusão de curso, cujo 
objetivo é aprofundar o tema escolhido pelo aluno.

Metodologia

INFORMAÇÕES:
Mariane Alves de Carvalho | marianea@�a.com.br
(11) 3847 - 3709

COORDENADOR GERAL DO CURSO:
Prof. Fernando de Almeida, PhD

Módulo I -  Aspectos Básicos da Gestão de Contratos

Módulo II - Gestão de Contratos Aplicada à Contratação

Módulo III - Ferramentas e Estratégia para Gestão de Contratos

Módulo IV - Aspectos Metodológicos para Gestão de Contratos

Módulo V - Trabalho de Conclusão de Curso

Matriz Curricular


