
 
FEIRÃO DAS UNIVERSIDADES: SOLUÇÕES DE GESTÃO PARA AS EMPRESAS 

29/10/19 - Salas do 11º andar - 13h30 às 18h00 

                     

INSTITUIÇÃO DESCRIÇÃO PRODUTO | SERVIÇO 

 • Cursos customizados no formato e no tempo que sua empresa precisa e com o conteúdo de uma 
Instituição de Ensino reconhecida como referência no país nas áreas de Gestão, Marketing e 
Comunicação. 

• Os programas oferecidos pela área de Educação Executiva da ESPM aulas dinâmicas, vivências, 
experiências e estudos de casos direcionados para a realidade da empresa contratante. 

• A metodologia permite que os participantes apliquem os conceitos assimilados em sala de aula na 
prática das atividades corporativas. A capacitação é norteada pela ética, que assegura a proteção das 
informações divulgadas em sala e a manutenção de sigilo pelos professores. 

• Os programas estão focados em Marketing, Comunicação, Finanças, Management, Pessoas e Vendas. 
  

A Faculdade Impacta é parte do maior grupo educacional de ensino em Tecnologia, Gestão e Design da 
América Latina e oferece graduações, pós-graduações e MBA modernos e com padrão. 

 • P&D Hardware, software, firmware 

• Automação 

• Simulador de Treinamentos  

• Realidade Virtual; Realidade Aumentada 

• Impressão 3D; Inteligência Artificial 

• Smart Cities 

• Lei da Informática; Aplicativo Celular; Dashboards 

• Treinamentos e Consultorias; Sistema de Estagiários 

 • Informação e cadastro de Convênios Corporativos        

• Orientação para Soluções Customizadas (capacitação)  

• Orientação para Módulos De Treinamento (certificações)       

• Distribuição de material informativo (folhetos e canetas)       

• Sorteio de brindes (agendas, copos, squezze e mochilas) 

  

• Cursos de Educação Executiva  

• Cursos de Exponential Learning (High Impact Online Programs 

• Cursos Masters e MBAs em diversas áreas 
 

 • O Instituto Mauá de Tecnologia - IMT promove o ensino científico-tecnológico, visando formar 
recursos humanos altamente qualificados. Possui campi em São Paulo e em São Caetano do Sul, 
mantém duas unidades: Centro Universitário e Centro de Pesquisas.  

• O Centro Universitário oferece cursos de graduação em Administração, Design e Engenharia. Na pós-
graduação, são oferecidos cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização (MBA) nas áreas de 
Gestão, Design e Engenharia. 

• O Centro de Pesquisas, há 53 anos, desenvolve tecnologia para atender às necessidades da indústria 
e atua como importante elemento de ligação entre as empresas e a academia. 

  

• Cursos de Graduação, Pós Graduação e Livres - Modalidades: Presencial, EAD e Incompany 

• Desenvolvimento de Projetos de Consultoria e Mentoria através da Italo Jr 

• Central de Empregos - Divulgação de Vagas e Gerenciamento de Processos Seletivos 

• Laboratórios e Salas de Projetos 

• Locação de Espaços Muldisciplinares 

  

• Palestras In Company Gratuitas (até 20 funcionários)                                                                  

• Consultoria empresarial                                                                                                               

• Cursos com preços especiais para as empresas associadas a FIESP 
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 • P&D e Inovação: Projetos colaborativos; Prestação de Serviços Técnicos para projetos 

• Licenciamento ou fornecimento de tecnologias e/ou know how; 

• Incubadora Tecnológica da UFABC – IT UFABC 

• Realização de eventos técnicos, acadêmicos, científicos e/ou empresariais com possibilidade de 
segmentação por área do conhecimento ou industrial; 

• Prospecção Tecnológica para inteligência competitiva da empresa; 

• Programas de capacitação conforme demanda; 

• Disponibilidade de alunos da graduação e pós-graduação e pesquisadores colaboradores para 
atuação como estagiários ou bolsistas em projetos de P&D e Inovação; 

• Disponibilidade de infraestrutura científica e administrativa para gestão de projetos; 

• Análises e pareceres técnicos emitidos por Pesquisadores Doutores nas mais variadas áreas do 
conhecimento. 

  

• Cursos de Graduação, Pós- graduação e MBA                                                                                

• Cursos presenciais, semi-presenciais e EAD.                                                                         

• Brindes por empresa atendida no Feirão: 2 cursos livres gratuitos 

  

• Graduação 

• Pós-Graduação  

• Sala de Capacitação 

 


