
CURSO INTENSIVO DE ESPEC IALIZADO  EM ADMINISTRAÇÃO
P atro cín io : CEBRAE/CEAG-MG



OBJETIVOS
Nestes tempos de importantes transfor
mações na economia, é indispensável que 
as empresas contem com executivos ca
pazes de manejar as alternativas com o 
máximo conhecimento, habilidade e ex
periência. O Curso Intensivo de Especia
lização em Administração, ministrado em 
convênio com a Universidade de Colum- 
bio, Nova York, está estruturado para 
contribuir na formação de executivos de 
alto nível. Sua proposta fundamental é 
desenvolver no administrador uma visão 
global e coerente da tarefa administra
tiva.

A forma intensiva do Curso de Especia
lização em Administração é um meio de 
adequar o programa às conveniências do 
executivo em atividade nas empresas 
ou orgãos oficiais.
São os seguintes os objetivos específicos 
do curso:

- propiciar melhor compreensão do 
meio-ambiente em mutação e das opor
tunidades que ele oferece;

- ampliar o conhecimento das variá
veis econômicas, políticas, legais e sociais 
que afetam as decisões da empresa;

- aprimorar a capacidade para cfiar, 
implantar e executar planos estratégicos;

- desenvolver habilidades e técnicas 
para solucionar problemas críticos em 
áreas como planejamento e controle, mar
keting, finanças e produção;

- aprofundar o conhecimento das es
truturas de organização, comportamento 
humano e relações inter-pessoais, e

- analisar problemas empresariais, téc
nicos e humanos, do ponto de vista da 
organização como um todo, superando 
a visão departamental ou funcional.

PROFESSORES
MARCO TÚ LIO  DE FREITAS

- Bacharel em Direito pela UFM G ;
- Mestrado em Administração de Empre

sas pela Graduate School of Business 
de Columbia University, Nova York;

- Professor de Introdução à Administra
ção da FACE/FUMEC

- Membro do Conselho de Administra 
cão do Instituto de Orientação às Co
operativas Habitacionais de Minas Ge
rais.

M ILTO N  DE OLIVEIRA

- Psicólogo pela Universidade Católica 
de Minas Gerais;

- Pós-Graduado pela Universidade Ca
tólica de Louvain, Bélgica;

- Professor deComportamento Organiza
cional do CDA/FJP;

- Consultor da Construtora Andrade Gu
tierrez;

- Consultor do CEAG - MG.

LU IZ  AMARO LANARI

- Administrador de Empresas pela FACE/ 
FUMEC;

- Especializado em Finanças e Mercado 
de Capitais pela N.Y.U. Gr adu at e  
School of Business;

- Professor de Administração Financeira 
da FACE/FUMEC;

- Professor de Finanças do CDA/FJP.

RODOLFO KOEPPEL

- Economista pela UFMG, M.B.A. pela 
New York University. Professor de S is
temas de Informações, Planejamento e 
Controle Empresasial do CDA. Chefe 
do Depto de Desenvolvimento de S is
temas da CEMIG.

AGRÍCOLA DE SO UZA  BETHLÉM

Consultor na área de Planejamento e 
Desenvolvimento de Empresas: Formula
ção de Estratégias e Políticas, "Corporate 
Planning", Desenvolvimento de Recursg^ 
Humanos, Estruturação, APO e D.O. Pi 1 
fessor de Política e Estratégia Empresari
al nos cursos de Mestrado em Adminis
tração da COPPEAD (UFRJ) e no CMA 
(UFMG).

ROBERTO LÚCIO ROCHA BRANT

- Bacharel em Direito pela UFMG, com 
curso de Planificação Agrícola e Desen
volvimento Regional em Israel;

- Diretor da Caixa Econômica de Minas 
Gerais.

W ILLIA M  K. BRANDT
- Professor da Graduate School of Busi

ness da Universidade de Columbia, M. 
B.A. pela Ohio State University;

- Ph.D. pela Stanford University. '
- Professor de programas de treinamen

to de executivos em Columbia e Stan
ford, no Brasil e em várias empresas 
privadas.

- Consultor da AID e da National Comis
sion on Consumer Finance.

JEROME SCHNEE
- M.S. pelo Carnegie Institute of Technc'^'S 

logy, Ph.D. pela University of Pennsyi- 
vania;

- Professor da Graduate School of Busi
ness, Columbia;

- Membro da .Academy of Management 
Science;

- Professor em vários cursos de treina
mento de executivos em empresas pri
vadas e públicas;

Coordenador do programa: Ricardo 
Rodrigues Barbosa.



TEMAS
A - Formulação da estratégia empresa

rial e determinação de objetivos glo
bais;
análise do ambiente exterior; 
análise do ambiente interior - recur
sos, pontos fortes e pontos fracos; 
infiuência da estratégia sobre a es
trutura organizacional; 
objetivos de valor e expectativas so
ciais.

B - Implantação da estratégia global: 
investimento; 
financiamento; 
organização; 
marketing.

C - Controle da implantação da estraté
gia:
sistemas de informações; 
controles financeiros; 
outros controles.

D - Avaliação e revisão dos planos es
tratégicos.

E - Ambiente Brasileiro de Negócios.

INFORMAÇÕES GERAIS:
Período:
De 8 a 26 de março 

Horário:
De 9 à 12:30 e 14 à 17:30 h 

Local:
Centro de Desenvolvimento em Administração - CDA 
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha, B. Horizonte

Inscrição:
Do dia 23 ao dia 27 de fevereiro 
Preencha a ficha anexa e remeta ao CDA, no en
dereço acima.
Custo
A taxa de inscrição é de CR$ 9.000,00, incluindo 
transporte do centro da cidcde (Av. João Pinhei
ro, 146) ao CDA, refeições no local e todo o mate
rial didático.

O pagamento deverá ser feito por cheque visado 
ou ordem de pagamento à Fundação João Pinheiro.
Tradução:
As aulas em inglês terão tradução simultânea!

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
Como órgão central do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, a 
FJP planeja e coordena a atuação de vários setores da Administra
ção empenhados nas atividades de desenvolvimento do Estado.

Fixadas as metas de desenvolvimento científico e tecnológico de 
Minas Gerais, identificaram-se as áreas prioritárias de atuação: 
Documentação, Recursos Humanos, Tecnologia, Energia, Meio-am- 
biente e Pesquisa Fundamental e Aplicada.
Na sua função coordenadora desse trabalho básico, a FJP elabora 
programas que serão executados, sob forma de projetos, pelos 
orgãos específicos.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO
É o órgão da Fundação João Pinheiro que se dedica à formação 
e aperfeiçoamento de pessoal em administração. Seus objetivos:

- formar e treinar pessoal altamente qualificado para cargos 
executivos em empresas privadas e órgãos públicos;

- elevar, em todos os níveis, o grau de desempenho da admi
nistração no Estado e no País, por meio de programas de educa
ção continuada para executivos e administradores de empresa;

- promover o aprimoramento do nível gerencial dos setores bá
sicos para o desenvolvimento;

- aumentar o conhecimento na área de administração de em
presas, através de programas de pesquisa, orientados para pro
blemas relativos às empresas brasileiras.

Para atingir esses objetivos, o CDA planeja uma série de progra
mas para administradores em vários níveis, dirigidos a pessoal com 
experiência administrativa e executivos em diferentes estágios de 
suas carreiras.
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(3k) fuNd/VCAQJOAO piN^EIRO
Centro de Desenvolvimento em Administração
Alameda das Acácias, 70  - Pampulha 
Fone: 1031)442-1133 telex: (031)1031 
3 0 .0 0 0  Belo Horizonte - MG



CURSO INTENSIMp DE ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAÇÃO
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
Centro de Desenvolvimento em Administração 
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha 
fone: (031) 442-1133 - telex (031) 1031 
Belo Horizonte, Minas Gerais

Anexar 1 foto 

3/4

ficha de inscrição

recente

nome

endereço residencial

fone cidade estado

data/nascimento naturalidade

formação acadêmica

empresa em que trabalha

atividade na empresa posição na empresa

endereço comercial

fone cidade estado

setor empresarial: privado governamental economia mista

indique os cursos da fundação joão pinheiro/cda dos quais já participou:

indique abaixo o nome com o qual deseja ser identificado durante o curso

no crachá: nome: empresa:

no display (apenas um nome):

data: assinatura

pagamento: anexo cheque nominal à fundação joão pinheiro no valor de Cr$ 9.000,00


