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DATA HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE RESUMO DA ATIVIDADE/EVENTO

01/10 14 às 20 hrs

Coworking Impact
Hub / Avenida

Getúlio Vargas,
1492 - Savassi

2º Workshop do Stand Criati-
vo - De BH para o mundo

O evento: o objetivo do evento é mostrar os caminhos que 
o diretor de arte, Rafael Gil (AlmapBBDO), trilhou saindo da 
capital mineira para atuar nas melhores agências do país e 
ainda conquistar diversos prêmios da publicidade mundial.
Informações: 
http://www.facebook.com/events/1119424281478127

03/10 19h30

Unidade IBS/FGV
Contagem

Rua Lino de Moro,
101 | 1º Andar |
Inconfidentes.

A arte e a técnica de Negoci-
ação

Bate-papo com a professora
da FGV, Erika Nahass 

O evento: Negociar é arte ou é técnica? No bate-papo com 
a professora Erika Nahass serão abordadas técnicas de 
negociação e ações que são consideradas “arte” na hora de
negociar. 
Inscrições:(31) 3363-6505 / fgv.contagem@ibs.edu.br

04/10 19h FGV

Oportunidades e desafios do
Mercado Imobiliário: gestão

consciente
Com o Coordenador do MBA
FGV em Gestão de Negócios
de Incorporação e Constru-

ção Imobiliária, Daniel Ferrei-
ra Falcão

O evento: O Mercado imobiliário é um mundo de 
oportunidades e desafios. Diante desse cenário, é preciso 
se manter atualizado e atuante, para não ficar para trás. A 
palestra aborda assuntos provocativos no importante setor 
do Real Estate/Incorporação, com o objetivo de tirar aos 
participantes da zona de conforto quanto as ações para o 
futuro em suas empresas.
Informações: 2122-3218 / mbabh1@ibs.edu.br

05/10 19h30 às
22h30

Senac Núcleo
Avançado de Edu-

cação

A Gestão por Trás do Lazer.
Disney, Muito Prazer!

O evento: Apresentar aos participantes informações sobre 
o modelo de gestão do Walt Disney World Resort 
enfatizando as estratégias de atendimento e fidelização de 
clientes.
Informações: 
http://www.mg.senac.br/internet/unidades/unidades/belohori



zonte/agendaEventos.htm

06/10 19h 
Av. Minas Gerais,
720 - 2º andar |

Centro 

Educação Financeira: de-
cisões inteligentes em mo-

mentos desafiantes

O evento: Você está pronto para cuidar da sua vida 
financeira? A  palestra abordará dificuldades financeiras 
enfrentadas pelas famílias, que tem origem em 
comportamentos inadequados e maus hábitos em relação 
ao dinheiro. 
Informações: (33) 2101-4858 | (33) 2101-4867

14 a 16/10 18 às 21 hrs Sebrae Minas
Startup Weekend Women

Belo Horizonte 2016

O evento: O Startup Weekend é um evento de imersão, 
uma experiência única onde empreendedores e aspirantes a
empreendedores podem descobrir se suas ideias de 
startups são viáveis. Venha compartilhar ideias, formar 
equipes e lançar startups.
Informações: http://www.sympla.com.br/startup-weekend-
belo-horizonte-women---outubro-2016__75972

15/10 19h

IBS/FGV Unidade
Betim

Av. Edméia Mattos
Lazzarotti, 1655 |

Angola
Estacionamento
Betim Shopping

Evite a falência empresarial:
entenda como blindar suas fi-

nanças

O evento: A falta de conhecimento gerencial é um dos 
principais fatores responsáveis pela alta taxa de mortalidade
de empresas. Aprenda e entenda como administrar e evitar 
esse processo.
Informações: (33) 2101-4858 | (33) 2101-4867

16/10 20h30

IBS/FGV Unidade
Betim

Av. Edméia Mattos
Lazzarotti, 1655 |

Angola
Estacionamento
Betim Shopping

Gerenciamento de Projetos
ao alcance de todos

O evento: As pessoas que dirigem projetos atualmente têm 
diferentes formações profissionais e acadêmicas, e trazem 
diferentes níveis de experiência como praticantes do 
Gerenciamento de Projetos.
Informações: (33) 2101-4858 | (33) 2101-4867



17/10 19h

IBS/FGV Unidade
Betim

Av. Edméia Mattos
Lazzarotti, 1655 |

Angola
Estacionamento
Betim Shopping

Assumi um cargo de lideran-
ça e agora?

O evento: Entenda como motivar sua equipe e gerar 
resultado em curto prazo depende de medir corretamente os
indicadores na gestão de pessoas e a seleção com base em
desenvolvimento de competências.
Informações: (33) 2101-4858 | (33) 2101-4867

17 a 20/10
08h30 às 12

hrs

Senac Núcleo
Avançado de Edu-

cação
Gerenciamento de Projetos

O evento: Tem como objetivo proporcionar aos 
participantes oportunidade de vivênciar a prática em 
gerenciamento de projetos, utilizando técnicas e 
ferramentas para melhorar a performance e gerenciamento 
das empresas.
Investimento: R$ 363,00
Informações: 
http://www.mg.senac.br/internet/unidades/unidades/belohori
zonte/agendaEventos.htm

17 a 20/10 19 às 22h30
Senac Núcleo

Avançado de Edu-
cação

Técnicas de Mapeamento,
Racionalização e Otimização
de Processos para Reduzir

Custos

O evento: Tem como objetivo proporcionar aos 
participantes técnicas para estruturar um projeto de T&D 
alinhado às estratégias organizacionais.
Investimento: R$ 363,00
Informações: 
http://www.mg.senac.br/internet/unidades/unidades/belohori
zonte/agendaEventos.htm

24/10 19 às 22h30 Senac Núcleo
Avançado de Edu-

cação

T&D e O Alinhamento às Es-
tratégias Organizacionais

O evento: Tem como objetivo proporcionar aos 
participantes oportunidade de vivênciar a prática em 
gerenciamento de projetos, utilizando técnicas e 
ferramentas para melhorar a performance e gerenciamento 
das empresas.
Investimento: R$ 363,00



Informações: 
http://www.mg.senac.br/internet/unidades/unidades/belohori
zonte/agendaEventos.htm

25/10 19h

IBS/FGV Unidade
Betim

Av. Edméia Mattos
Lazzarotti, 1655 |

Angola
Estacionamento
Betim Shopping

Palestra
O Papel das lideranças e do
RH Estratégico na Gestão de

Pessoas

O evento: O RH no decorrer das décadas, veio acumulando
funções cada vez mais complexas, saindo da burocracia 
para a visão estratégica do negócio. Cuidando de áreas 
diversas, hoje sua função de capacitar e reter talentos 
tornar-se crucial. Conheça mais detalhes da pesquisa High 
Potentials - Talentos e Sucessão no Brasil da FGV e 
coloque em prática na sua empresa.
Informações: (31) 3594-3800 /fgv.betim@ibs.edu.br

29/10 19h

BS/FGV Unidade
Betim

Av. Edméia Mattos
Lazzarotti, 1655 |

Angola
Betim Shopping

Palestra
Value Based Management -
Gestão por Valor Agregado -

O Conceito e a Prática

O evento: Palestra gratuita sobre os conceitos da Gestão 
por Valor Agregado, abordando as métricas para a 
mensuração e acompanhamento da criação de valor para 
acionistas e as principais decisões em finanças corporativas
com foco na maximização de riqueza de forma permanente 
para sócios e demais steakeholders.
Informações: (31) 3594-3800 /fgv.betim@ibs.edu.br

29/10 13 às 20 hrs Café 104 MeetUP RP

O evento:  Tema principal: "Como as marcas se comunicam
criativamente com o público?" Uma das extensões do 
projeto é responsável por reunir grandes profissionais em 
um dia inteiro de bate-papos sobre assuntos relacionados a 
área de Relações Públicas. Ao final do evento, a diversão 
fica por conta de um Happy Hour. Também contará com 
palestrantes de grandes empresas como Facebook, Kraft 
Heinz, Cartoon Network, Samba Tech, Edelman Significa e 
Todo Mundo Precisa de um RP.
Informações: http://www.facebook.com/circuitorp/
Telefone: 31 3225-8684/3223-7844


