MBA em Gestão de Ativos

Qualifique-se para a vanguarda da gestão mundial
e supere os desafios da realidade brasileira.

Ministrado pela única organização brasileira autorizada
pelo Global Forum on Maintenance and Asset
Management (GFMAM)
Duração de 18 meses, com foco na otimização dos desempenhos empresarial e operacional,
incluindo controle de custos e riscos.
Abrange todas as 39 áreas do conhecimento descritas no GFMAM (Global Forum on Maintenance
and Asset Management) e detalha a evolução da aplicação da série de normas ABNT NBR ISO
55000:2014 e da especificação PAS 55:2008.

O MBA em Gestão de Ativos engloba aspectos de praticamente todas as áreas de sua empresa,
partindo do Planejamento Estratégico, Gerenciamento de Projetos, Engenharia / Infra-estrutura,
Produção e Manutenção, além de incluir também Recursos Humanos, Tecnologia da Informação,
Segurança do Trabalho, Jurídico, Vendas, Logística, Educação Corporativa, entre outros.

Curso Presencial nas localidades :
Fev / 2019

São Paulo

>>>

São José
dos Campos

>>>

Mai / 2019

>>>

Jun / 2019

Araraquara

Turmas com até 30 alunos

Estratégia e planejamento



Módulos

Gestão empresarial;

Planejamento estratégico e de ativos;

Processo Decisório em Gestão de
Ativos




Engenharia econômica;

Decisões integradas de manutenção e
operação;

Análise estratégica de desligamentos
e/ou interrupções de produção;

Riscos e Análise Crítica



Gestão de riscos;

Monitoramento e auditoria do sistema
de gestão de ativos;

Metodologia Científica




Redação e publicação de artigos;

Entrega do Ciclo de Vida



Legislação e padrões normativos;



Gestão e configuração dos processos








operacionais de manutenção;

Engenharia da confiabilidade;
Gestão de recursos;

Planejamento e execução de paradas;
Gestão de contingências, incidentes e
descomissionamento de ativos;

Gestão da Informação


Gestão da informação de ativos;

Organização e Pessoas


Gestão de aquisições, estoques e cadeia



Liderança, estrutura organizacional,

Elaboração de trabalho de conclusão de
curso;

Graduação em nível superior;
Visão sistêmica e capacidade
para desdobrar
planejamento estratégico;

de suprimento;

cultura e gestão de recursos humanos;

360 horas aula de carga horária

Perfil dos Candidatos

Aptidão para atuar em nível
gerencial, coordenação ou
supervisão.

Gestão de projetos;

Investimento
Inscrição de R$ 150,00 + 18 parcelas fixas de R$ 1.100,00,
ou valor único à vista: R$ 18.500,00.
Outras formas de pagamento, por favor, faça contato.

Professores

Corpo docente composto por profissionais das principais instituições do
país, com vasto conhecimento teórico e prático. Consultores, empresários
e executivos com qualificações acadêmicas em nível de doutorado,
mestrado e pós-graduação lato sensu.

Informações Complementares,
Inscrições e Contato:
E-mail

secretaria@dmg2.com.br
WhatsApp

Telefone

Telegram

(11) 9 7516 6574

