Fundação Vanzolini tem inscrições abertas
para cursos de atualização
Com o surgimento de novas tecnologias e a concorrência por vagas no
mercado de trabalho, é importante que o profissional se mantenha atualizado,
independente de sua profissão. Assim, a Fundação Vanzolini, instituição
mantida e gerida por professores do Departamento de Engenharia de Produção
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, está com inscrições
abertas para cursos de atualização com início para o mês de fevereiro.

Sempre com a missão de preparar, capacitar, qualificar e atualizar os
profissionais para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo, os cursos
de curta duração oferecidos, com carga horária entre 8 e 24 horas, abrangem
as seguintes áreas:


Autoconhecimento vocal e comunicação: convença-te a ti mesmo!
– A-AVC T 08
Início em: 18/Fev/2016 | Duração: 8 horas



ISO 14001:2015 – Interpretação dos Requisitos – A-14001.15 T 06
Início em: 18/Fev/2016 | Duração: 16 horas



Gestão da Sustentabilidade – A-GS T 13
Início em: 18/Fev/2016 | Duração: 16 horas



A-AN9001.15 – A nova ISO 9001:2015 Mudanças, conceitos,
requisitos, documentação e implantação – A-AN14001.15 T 09
Início em: 19/Fev/2016 | Duração: 8 horas



Formação de Auditor Interno ISO 9001.2015 – A-FAI9001.15 T 02
Início em: 22/Fev/2016 | Duração: 16 horas



A arte de liderar: comunicação e expressão para líderes e gestores
- A-ALC T 05
Início em: 24/Fev/2016 | Duração: 16 horas



PBE – Edifica Etiquetagem do Nível de Eficiência Energética em
Edificações Comerciais – A-PBE T 07
Início em: 24/Fev/2016 | Duração: 24 horas



Formação de auditor ambiental interno – ISO 14001:2015 – AFAI14001:15 T 02
Início em: 25/Fev/2016 | Duração: 16 horas



Introdução ao Processo AQUA – HQE – A-IHQE T 07
Início em: 29/Fev/2016 | Duração: 4 horas

Mais informações sobre os cursos e novidades da Instituição podem ser
encontradas no site: www.vanzolini.org.br.

Sobre a Fundação Vanzolini:
A Fundação Vanzolini é uma instituição privada, sem fins lucrativos, criada, mantida e
gerida pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo. Tem como objetivo desenvolver e
disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos inerentes à Engenharia de
Produção, à Administração Industrial, à Gestão de Operações e às demais atividades
correlatas que realiza, com total caráter inovador.
A instituição também prioriza seus projetos e atividades de Educação por relevância
econômica e social e, por esse motivo, pauta sua atuação por critérios de excelência
acadêmicos, profissionais e éticos. Desde 1995, pesquisa, desenvolve, implanta e
gerencia soluções de educação em rede e/ou a distância, aplicando os conhecimentos
da engenharia de produção, utilizando diversas tecnologias ligadas à internet, à
interatividade e à TV. Mediante a qualidade e impacto resultantes desses projetos
junto ao setor público e educacional, em 2003 consolidou uma área institucional
específica: a Gestão de Tecnologias em Educação (GTE).
A Fundação Vanzolini é centro de referência internacional em temas de destaque para
as empresas privadas e para os órgãos e entidades do setor público que buscam
alcançar e manter padrões elevados de desempenho.
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