


Flexibilidade para você
atualizar seu conhecimento,
adquirir novas competências e 
manter-se à frente do mercado.

O portfólio amplo dos Cursos de Curta 

e Média Duração Live oferece muitas 

oportunidades para você desenvolver 

sua carreira e avançar profissionalmente.

Além de garantir uma constante atualiza-

ção nas mais diversas áreas de interesse, 

você também escolhe o curso mais ade-

quado a seu momento e disponibilidade. 

As opções de carga horária possibilitam 

que você aprenda de forma rápida. A 

flexibilidade de estudar de onde estiver 

e interagir com professores e colegas de 

todo o Brasil permite que você conquis-

te um currículo extremamente atraente 

para o mercado enquanto cria um valio-

so networking.

Na modalidade Live, um dos grandes 

diferenciais são as aulas por webconfe-

rência 100% ao vivo que ficam gravadas 

e podem ser vistas quantas vezes o 

aluno desejar.

Além disso, podemos destacar:

• Professores com grande expe-
riência acadêmica e executiva.

• Metodologia atual com estudos 
de casos e atividades práticas 
que podem ser aplicadas em seu 
cotidiano de trabalho.

• Networking online por meio da in-
teração entre alunos e professores 
em tempo real.

• Acesso ilimitado à toda produ-
ção acadêmica e todas as revis-
tas da FGV, à biblioteca digital 
Pearson, à Minha Biblioteca e à 
Academia CEO.

• Certificado digital e badge FGV 
(medalha digital) que 
podem ser compartilha-
dos nas redes sociais, 
evidenciando o desen-
volvimento das com-
petências do curso que 
valorizam e dão visibilidade 
ao seu currículo.

• Evita perda de tempo com
deslocamentos cansativos.



• Direito

- Nova Lei de Licitações

- Compliance Empresarial

- Lei Geral de Proteção de Dados

- Direito e Negócios Imobiliários

• Economia e Finanças

- Mercado de Capitais

- Orçamento, Controle e Planejamento Estratégico

- Gestão do Ciclo de Crédito: da Concessão à Recuperação

- Fusões e Aquisições e Processos de Due Dilligence

- Big data finance

• Estratégia e Negócios

- Metodologias Ágeis

- Cenários Econômicos e Tendências

- Comunicação, Neurolinguística e Storytelling

- Gestão e Técnicas de Compras

- Gestão Estratégica de Empresas

- Práticas Ágeis

- Táticas para Negociação e Fechamento de Acordos

- Theater for Business: Soft Skills e Comunicação Assertiva

• Gestão de Setores Específicos

- ESG aplicado à Gestão em Saúde

- Mercado da Música

- Sustentabilidade do setor e a saúde baseada em valor

CURSOS
Clique no respectivo curso e saiba mais.

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/nova-lei-de-licitacoes
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/compliance-empresarial
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/lei-geral-de-protecao-de-dados
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/direito-e-negocios-imobiliarios
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/mercado-de-capitais
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/orcamento-controle-e-planejamento-estrategico
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/gestao-do-ciclo-de-credito-da-concessao-recuperacao
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/fusoes-e-aquisicoes-e-processos-de-due-dilligence
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/big-data-finance
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/metodologias-ageis
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/cenarios-economicos-e-tendencias
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/comunicacao-neurolinguistica-e-storytelling
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/gestao-e-tecnicas-de-compras
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/gestao-estrategica-de-empresas
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/praticas-ageis
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/taticas-para-negociacao-e-fechamento-de-acordos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/theater-business-soft-skills-e-comunicacao-assertiva
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/esg-aplicado-gestao-em-saude
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/mercado-da-musica
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/sustentabilidade-do-setor-e-saude-baseada-em-valor


• Liderança e Pessoas

- Formação Executiva de Líderes

- Formação Executiva em Business Partner de RH - Ciclo de 

Vida do Empregado

- Oratória: Técnicas para Falar em Público

- Relações Trabalhistas: Impactos na Gestão de Pessoas

• Marketing e Vendas

- Análise de Métricas e KPIs com Google Analytics

- Formação Executiva em Inteligência Comercial

• Tecnologia e Ciência de Dados

- Análise Exploratória de Dados

- Ecossistema de Fintechs e Pagamentos Digitais

- Visualização de Dados

CURSOS
Clique no respectivo curso e saiba mais.

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/formacao-executiva-de-lideres
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/formacao-executiva-em-business-partner-de-rh-ciclo-de-vida-do-empregado
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/formacao-executiva-em-business-partner-de-rh-ciclo-de-vida-do-empregado
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/oratoria-tecnicas-para-falar-em-publico
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/relacoes-trabalhistas-impactos-na-gestao-de-pessoas
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/analise-de-metricas-e-kpis-com-google-analytics
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/formacao-executiva-em-inteligencia-comercial
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/analise-exploratoria-de-dados
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/ecossistema-de-fintechs-e-pagamentos-digitais
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/live/curta-media-duracao-live/visualizacao-de-dados


fgv.br/curta-e-media-live

Prepare-se, o mercado de trabalho 

procura profissionais como você.

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/fgv-live/curta-media-duracao
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