
Fundação Vanzolini tem inscrições abertas 

para novos cursos de atualização 

 

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 novos cursos de 

atualização com início para o mês de março. Com carga horária entre 8 e 40 

horas, os cursos têm o objetivo de atualizar os profissionais em um mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo. 

 

As aulas são oferecidas para áreas como Acreditação de Organizações 

de Saúde, Formação de Auditor interno e Gestão da cadeia de fornecedores e 

de contratos, entre outras: 

 

A arte de liderar: comunicação e expressão para líderes e gestores – A-ALC T 

06  

Inscrições Abertas! Início em: 23/Mar/2016 | Das 08h às 17h. 

Administração do Tempo – A-AT T 04  

Inscrições Abertas! Início em: 22/Mar/2016 | Das 8h30 às 17h30. 

Autoconhecimento vocal e comunicação: convença-te a ti mesmo! – A-AVC T 

09  

Inscrições Abertas! Início em: 16/Mar/2016 | Das 08h às 17h. 

Como falar bem em público – A-CFBP T 01  

Inscrições Abertas! Início em: 22/Mar/2016 | 8h30 às 17h30. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTAIS EM GESTÃO DE PROJETOS DE TI 

– A-CCGPTI T 02  

Inscrições Abertas! Início em: 07/Mar/2016 | Segundas e Quartas-feiras. 9h às 

17h. 

Comunicação escrita: a busca do texto objetivo – A-CETO T 07  

Inscrições Abertas! Início em: 07/Mar/2016 | 18h às 22h. 

Gerenciamento da Rotina e Ferramentas da Qualidade – A-CGRFQ T 11  

Inscrições Abertas! Início em: 14/Mar/2016 | 8h às 17h. 

Gestão da Cadeia de Fornecedores e de Contratos – A-GCFC T 27  

Inscrições Abertas! Início em: 07/Mar/2016 | 8h às 17h. 

http://vanzolini.org.br/cursos/a-arte-de-liderar-comunicacao-e-expressao-para-lideres-e-gestores-a-alc-t-06/
http://vanzolini.org.br/cursos/a-arte-de-liderar-comunicacao-e-expressao-para-lideres-e-gestores-a-alc-t-06/
http://vanzolini.org.br/cursos/a-at-t-04-administracao-do-tempo-a-at-t-04/
http://vanzolini.org.br/cursos/autoconhecimento-vocal-e-comunicacao-convenca-te-a-ti-mesmo-a-avc-t-09/
http://vanzolini.org.br/cursos/autoconhecimento-vocal-e-comunicacao-convenca-te-a-ti-mesmo-a-avc-t-09/
http://vanzolini.org.br/cursos/a-cfbp-t-01-como-falar-bem-em-publico-a-cfbp-t-01/
http://vanzolini.org.br/cursos/competencias-comportamentais-em-gestao-de-projetos-de-ti-a-ccgpti-t-02/
http://vanzolini.org.br/cursos/competencias-comportamentais-em-gestao-de-projetos-de-ti-a-ccgpti-t-02/
http://vanzolini.org.br/cursos/comunicacao-escrita-a-busca-do-texto-objetivo-a-ceto-t-07/
http://vanzolini.org.br/cursos/gerenciamento-da-rotina-e-ferrramentas-da-qualidade-a-cgrfq-t-11/
http://vanzolini.org.br/cursos/gestao-da-cadeia-de-fornecedores-e-de-contratos-a-gcfc-t-27/


GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE – A-GS T 14  

Inscrições Abertas! Início em: 17/Mar/2016 | 8h às 17h. 

Gestão por Processos, Melhoria dos Processos – A-GPMP T 82  

Inscrições Abertas! Início em: 17/Mar/2016 | 8h às 17h. 

Liderança Assertiva: um estilo que constrói relações maduras com foco em 

resultados – A-LA T 63  

Inscrições Abertas! Início em: 29/Mar/2016 | 8h às 17h. 

Liderança para a Gestão de Equipes de Projetos – A-LGEP T 04  

Inscrições Abertas! Início em: 28/Mar/2016 | Segundas e Quartas-feiras. 09h00 

às 17h00. 

Negociação – A-NEG T 05  

Inscrições Abertas! Início em: 17/Mar/2016 | 8h30 às 17h30. 

Novas abordagens para Inovação em Produtos, Serviços e Processos – A-

NAIPSP T 03  

Inscrições Abertas! Início em: 31/Mar/2016 | 18h30 às 22h30. 

O Líder Resiliente – O uso da resiliência como recurso de enfrentamento e 

superação do stress no trabalho – A-LR T 29  

Inscrições Abertas! Início em: 03/Mar/2016 | 8h às 17h. 

Revisão Periódica de Produto e Validação de Processo – A-RPPVP T 01  

Inscrições Abertas! Início em: 22/Mar/2016 | 08h30 às 17h30. 

 

 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 

http://vanzolini.org.br/cursos/gestao-da-sustentabilidade-a-gs-t-14/
http://vanzolini.org.br/cursos/gestao-por-processos-melhoria-dos-processos-a-gpmp-t-82/
http://vanzolini.org.br/cursos/lideranca-assertiva-um-estilo-que-constroi-relaco-a-la-t-63/
http://vanzolini.org.br/cursos/lideranca-assertiva-um-estilo-que-constroi-relaco-a-la-t-63/
http://vanzolini.org.br/cursos/lideranca-para-a-gestao-de-equipes-de-projetos-a-lgep-t-04/
http://vanzolini.org.br/cursos/negociacao-a-neg-t-05/
http://vanzolini.org.br/cursos/novas-abordagens-para-inovacao-em-produtos-servicos-a-naipsp-t-03/
http://vanzolini.org.br/cursos/novas-abordagens-para-inovacao-em-produtos-servicos-a-naipsp-t-03/
http://vanzolini.org.br/cursos/o-lider-resiliente-resiliencia-no-dia-a-dia-do-l-a-lr-t-29/
http://vanzolini.org.br/cursos/o-lider-resiliente-resiliencia-no-dia-a-dia-do-l-a-lr-t-29/
http://vanzolini.org.br/cursos/revisao-periodica-de-produto-e-validacao-de-processo-a-rppvp-t-01/
http://www.vanzolini.org.br/


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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