Uma das melhores escolas de negócios do mundo abre oportunidade para
profissionais
FDC, a melhor escola de negócios da America Latina, oferece últimas vagas para o Programa de
Especialização em Gestão, em Curitiba

O mercado de trabalho se torna cada vez competitivo e desafiador. Como se destacar
então em meio a tantos desafios? Um passo importante é estar com os melhores. E se
especializar com quem tem expertise e know how no mundo empresarial.
Um exemplo disso o Programa de Especialização em Gestão com Ênfase em Negócios,
da escola de negócios JValério, associada da Fundação Dom Cabral. No mercado há
mais de trinta anos, a FDC foi mais uma vez, segundo o Financial Times 2017, listada
como uma das doze melhores escolas de negócios do mundo. E há doze anos, é
considerada a melhor da America Latina. As inscrições para as últimas vagas do curso
ainda estão abertas. As aulas iniciam-se no próximo dia 30.
Especialização
O programa, que possui parceiros conceituados como a University of Cambrigde,
prepara o profissional para que seja capaz de enfrentar os desafios do mercado por
meio da estimulação do seu autoconhecimento e autodesenvolvimento permanente.
Com bases nesses conhecimentos, as habilidades desse indivíduo tornam-se um
diferencial no mercado.
Além disso, o aluno sai pronto para encarar desafios em gestão ou abrir um negócio
próprio, torna-se mais competitivo para novas demandas no mercado de trabalho,
amplia newtworking, desenvolve competências essenciais para alto desempenho na
gestão, eleva a capacidade de comunicação e argumentação e oportunidades para
avançar a carreira profissional.
Cases de sucesso
Georgia é formada em psicologia e atua na área de Recursos Humanos há vinte anos.
Quando assumiu uma posição executiva na empresa onde trabalha, viu que precisava
de um conhecimento mais sistêmico. Foi nesse momento que o curso que fez na
JValério se tornou fundamental para que ela tivesse um case de sucesso na nova
função. “Hoje tenho uma visão global de todos os subsistemas de uma empresa e me
sinto mais confortável em poder discutir temas importantes com os nossos executivos
e pessoas relevantes nos mundos dos negócios, diz motivada.

O curso gerou uma troca e aprendizagem entre os alunos que eram de alto nível
profissional e muitos empreendedores com inspiradoras histórias de conquistas. “ Essa
é a melhor escola de negócios do Brasil”.
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