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GESTÃO DE RISCOS E 
COMPLIANCE

INSCRIÇÕES ABERTAS

Dias da Semana: Segunda-feira e
Quarta-feira das 19h00 às 23h00

Carga horária: 64 Horas
 
*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

CURTA DURAÇÃO
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FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
A FIA é uma das principais escolas de educação executiva do Brasil e do mundo, conforme 
diversos rankings. Este resultado é fruto de muita dedicação ao desenvolvimento de 
projetos em administração por mais 30 anos e confere em alto grau de excelência nas 
três áreas de atividade da Fundação: Educação, Consultoria e Pesquisa.

PRÊMIOS:

SOBRE O CURSO GESTÃO
A Fundação foi a pioneira neste assunto, ao oferecer há 8 anos, o primeiro curso de 
Pós-Graduação em Compliance, onde já formou mais de 200 alunos.

Na Pós-Graduação, criamos um curso ideal para profissionais que têm urgência 
em obter conhecimentos sólidos em Gestão de Riscos Corporativos e Compliance, 
apresentados de forma dinâmica e eficaz.

No MBA, o aluno se familiariza rapidamente com os princípios mais importantes de um 
programa de compliance, promove a compreensão dos temas críticos e o capacita a 
falar com confiança sobre os temas de Gestão de Riscos Corporativos e Compliance.

Nos In Company, o objetivo é atender necessidades, treinamentos específicos,
que são adaptados, tendo como alvo os problemas, estudos de caso, com base
nas práticas e hábitos de trabalho da empresa.

CURSO DE CURTA DURAÇÃO VALOR DO INVESTIMENTO

OBJETIVOS:
Conhecer as melhores práticas e legislações que regem as diretrizes da gestão de 
riscos e de Compliance de uma organização. Aprimorar técnicas e conceitos da gestão 
ética corporativa.

PERFIL DO ALUNO: 
Destina-se a Administradores, Advogados e Técnicos, que atuam nas áreas
Controladoria, Compras, Suprimentos, Jurídica, Engenharia, Marketing, Comercial, RH 
e Compliance.
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PROGRAMA DO CURSO:
• Introdução ao Compliance
• Lei anticorrupção
• Antitruste – Lei 12.529/2011
• Estruturação do departamento de Compliance
• Compliance anticorrupção e regimes de colaboração
• Endomarketing
• Prevenção à lavagem de dinheiro
• Auditoria de Cultura de Compliance
• Avaliação dos Riscos Ligados ao Compliance
• Investigação Corporativa
• Workshop de Práticas de Compliance

COORDENAÇÃO:
PROF. DR. FERNANDO C. DE ALMEIDA
Possui graduação em Engenharia pela POLI/USP e doutorado em Administração - 
Université Pierre Mendes France - Grenoble 2 Atualmente é Professor Associado da 
FEA/USP. Tem experiência na área de Inteligência Competitiva e Estratégia, atuando 
e pesquisando principalmente nos seguintes temas: inteligência competitiva, análise 
estratégica, processo decisório e comportamento.

NOSSO DIFERENCIAL
• Aproveite ainda mais o seu investimento
Fazendo o curso de extensão em Gestão de Riscos e Compliance da FIA você
pode aproveitar 40h das 64h cursadas para a nossa Pós-graduação em Gestão
de Riscos de Fraudes e Compliance.

• Módulo internacional:
Com o objetivo de criar propostas inovadoras, produzir e disseminar conhecimento de 
âmbito global sobre Gestão de Riscos e Compliance, a Porto Business School (Escola 
de Negócios da Universidade do Porto) e a FIA (Fundação Instituto de Administração), 
defi niram um acordo que envolve a troca de experiências sobre o tema.

PARCERIA

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP
Informações: Tel: (11) 3732-3535 | www.fia.com.br



4

fia.com.br 

(11) 3732-3535

faleconosco@fia.com.br

Av. Doutora Ruth Cardoso, 7.221, Pinheiros 

(ao lado do terminal e metrô Pinheiros)

faculdadeFIA

businessschool.fia

FIABusinessSchool

/company/FIA


