
Em parceria com a FIA, CIEE inicia 2021 com MBA Gestão de Negócios e Valorização 
da Empresa 

Com transmissão síncrona e estímulo ao networking, curso híbrido é ideal para capacitação 
a distância neste começo de ano 

Com foco em líderes, gestores e tomadores de decisão, o MBA Gestão de Negócios e               
Valorização da Empresa CIEE/FIA terá início em 1 de Março. O curso é resultado da mais                
recente parceria entre o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE e a FIA, aliando a               
expertise em empregabilidade da entidade à excelência em educação executiva da           
Fundação Instituto de Administração.  

São 435 horas de aulas EaD assíncronas e 135 horas de aulas online ao vivo e de total                  
interação com o professor, num total de 570 horas de conhecimento teórico e prático para               
uma gestão de negócios eficiente. Um dos grandes diferenciais do curso é que, ao contrário               
de outras ações a distância, o MBA CIEE/FIA oferece também a possibilidade de             
networking. Isso porque as aulas serão transmitidas ao vivo, a partir de um ambiente              
desenvolvido e montado especialmente para a parceria. 

“As aulas serão ministradas num espaço digital em que professores e alunos espalhados             
por diferentes cidades do Brasil poderão interagir e aprender juntos. É uma tecnologia             
inédita nas escolas de negócios do País”, destaca o Prof. Dr. Carlos Eduardo Furlanetti,              
diretor executivo do LABFIN.PROVAR – FIA. 

O programa tem como principais eixos: Visão Sistêmica e de Futuro - Habilidades para              
identificar oportunidades; Competências Gerenciais - Fundamentos gerenciais para        
execução das estratégias; Habilidades Humanas do Século 21 - Estar preparado para            
aproveitar as oportunidades, ser feliz e cumprir o seu propósito; e Empresa,            
Empreendedorismo e Valor - Habilidades e competências para transformar oportunidades          
em valor. Para saber mais, acesse o site da parceria.  

CIEE Educação 

CIEE Educação é a plataforma de soluções em qualificação profissional, inovadora e            
disruptiva, para organizações parceiras e instituições de ensino. O CIEE não comercializa            
os cursos do CIEE Educação. As instituições parceiras são as responsáveis pelo            
desenvolvimento e comercialização do conteúdo, cabendo ao CIEE o papel de facilitador,            
com descontos e benefícios.  
 
CIEE 56 anos - Transformando vidas, construindo futuros 
Desde sua fundação, há 56 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de              
estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente             
socioassistencial com a aprendizagem. Em paralelo, mantém uma série de ações           
socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de           
populações prioritárias. 

 
Acompanhe o CIEE pelas mídias sociais: 
Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Linkedin | Tik Tok | www.ciee.org.br 

https://labfinprovarfia.com.br/mba-ciee-fia/
https://www.facebook.com/oficial.ciee/
https://www.instagram.com/oficial.ciee/
https://twitter.com/CIEE_oficial1
https://www.youtube.com/channel/UCwK-Dc7_6PYqzBzb_AIxacQ
https://pt.linkedin.com/company/oficialciee
https://www.tiktok.com/@oficial.ciee
https://www.tiktok.com/@oficial.ciee
http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/


  

  

MAIS INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

Gerência de Comunicação do CIEE  

Tânia Moura - tania@ciee.org.br 

  

Assessores de imprensa 

Larissa Marçal - larissa.marcal@ciee.org.br 

Fernando Menezes - fernando.menezes@ciee.org.br 

Luis Filipe Pereira - luis.pereira@ciee.org.br 

Luiza Vieira - luiza.vieira@ciee.org.br 
 
 
 
 
 
  

5 FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CIEE 

1-É uma entidade de assistência social, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e não              
tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S (Sesi, Sesc, Senai) ou entidades             
de classe. 

2-Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e jovens por               
meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem. 

3-É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação          
socioprofissional a aprendizes. 

4-É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos programas            
ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados. 

5-É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais liberais e           
empresários, todos voluntários. 


