FG lança curso on-line/presencial de MBA
Gestão de Ativos Para Execelência
Operacional e Empresarial

A Fundação Gorceix, através de seu Presidente Executivo, Cristovam Paes de Oliveira, do
Superintendente, Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro, e a Equipe Técnica de seu Departamento
de Pesquisa e Educação Continuada, participou da abertura e das atividades do 33° Congresso
Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos.
Durante o evento, realizado entre os dias 15 e 19 de outubro, no Centro de Convenções do Hotel
Actual, em Contagem, grande parte dos congressistas visitou o estande da Gorceix. Nele a
Instituição expos sua carteira de serviços de pesquisa e fez o lançamento do Curso MBA em Gestão
de Ativos à Distância Ativos Para Execelência Operacional e Empresarial.
A promoção do evento foi da ABRAMAN - Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos,
com a qual a Fundação Gorceix, através de seu Departamento de Pesquisa e Educação Continuada
(DEPEC), dirigido pelo Prof. Dr. Fernando Gabriel, desde 2013, tem mantido uma parceria para
apoiar/divulgar e formar Especialistas em Gestão de Ativos no Brasil.
Em 2015, logo após a homologação da Norma ABNT NBR ISO 55.000, o DEPEC lançou o seu
primeiro MBA Executivo em Gestão de Ativos: ênfase na excelência empresarial e operacional.
Desde essa época, o DEPEC tem contribuído com o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos
técnicos que são apresentados nas edições do Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de
Ativos.
Mesa Redonda “Governança Corporativa e Gestão de Ativos
Nesta 33ª edição do Congresso, a Fundação Gorceix, por meio do DEPEC participou também de uma
mesa redonda nacional, presidida pelo seu diretor, Professor Fernando Gabriel. O tema abordado foi
“Governança Corporativa e Gestão de Ativos”, pela consultora da Gorceix, Adriana Solé.
Em sua apresentação, ela enfatizou a necessidade das Políticas de Gestão de Ativos fazerem parte do
Código de Conduta de uma empresa, implicando em treinamento específico sobre relacionamento de
terceiros e utilização de ativos, assim como, a utilização do canal de denúncias para levantar o
descumprimento das regras pertinentes a gestão de ativos.
Sobre o MBA em Gestão de Ativos para a Excelência Operacional e Empresarial

O Curso, cujo lançamento se deu
durante o Congresso, será oferecido
presencialmente In-company e on-line
com Workshops, orientações e exames
presenciais, em associação da
Fundação Gorceix, Faculdade Arnaldo
e ABRAMAN.

É voltado para todo profissional que atue em uma dentre as áreas de administração, operação,
manutenção, engenharia e empreendedorismo.
As disciplinas abrangem todas as áreas de uma empresa, como Departamento Comercial;
Contabilidade, Financeiro, Recursos Humanos, Suprimentos, Segurança, Meio Ambiente, Saúde,
Patrimônio, Logística, TI, Jurídico e Educação Corporativa. Congrega 36 áreas do conhecimento
contidas na PAS-55:2008 e na ABTN NBR ISSO 33.000:2014.
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