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A INSTITUIÇÃO
Desde 1870, somos referência de excelência em todo o Brasil naquilo que mais amamos fazer: 

EDUCAR. Nosso objetivo Institucional visa a expansão e a inovação para além das propostas con-
vencionais pertinentes à outras Instituições de Ensino Superior. A FACULDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE RIO tem como meta a formação de cidadãos e profissionais qualificados que agre-
guem valor à sociedade e às organizações.

Nossos cursos são desenvolvidos com base em conteúdo programático dinâmico que alia te-
oria às exigências práticas vigentes no atual mercado de trabalho. Contamos com um dos mais 
tradicionais Cursos de Ciências Contábeis do Brasil, ofertando também primazia nas áreas de Ad-
ministração, Ciências Econômicas e Direito. Após 149 anos de existência seguimos solidamente 
conceituados como uma das melhores Instituições de Ensino Superior, obtendo Notas Máximas 
em avaliação do MEC e ENADE em nossos cursos de graduação.

Igualmente, nossos cursos de Pós Graduação constituem-se em processo contínuo e progressi-
vo de aprimoramento profissional voltado para campos específicos do conhecimento, qualifican-
do os pós graduados para enfrentar os desafios atuais.

VOCÊ é nosso convidado para visitar nossas instalações, assistir uma aula experimental e co-
nhecer nosso método de ensino.
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• Crescimento na carreira
• Atualização no mercado
• Novas oportunidades
• Networking

POR QUE, MACKENZIE RIO?

PARA

BUSCA
QUEM

Os cursos são destinados àqueles que buscam 
destacar-se no mercado, desenvolvendo habilidades e 
competências em áreas especificas. Os programas são 
alinhados às demandas do mercado, proporcionando aulas 
dinâmicas e constantemente atualizadas, com objetivo de 
preparar profissionais mais completos, para as melhores 
oportunidades.

• Professores com vivência e reconhecimento no mercado; 

• Aulas práticas com aplicabilidade imediata; 

• Entre os certificados mais requisitados pelas principais empresas;

PÓS-GRADUAÇÃO
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MBA
FACILITIES MANAGEMENT

FALAR DE FACILITY MANAGEMENT, HOJE 
EM DIA, É DESCORTINAR UM MUNDO DE AS-
SUNTOS QUE VÃO DESDE A MANUTENÇÃO E 
OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E IN-
DUSTRIAIS, ATIVID ES DE LIMPEZA, ESTRUTU-
RAÇÃO DE ORÇAMENTO, GESTÃO DE PESSOAS, 
CONTRATOS E FORNECEDORES, SEGURANÇA 
DO TRABALHO, QUESTÕES LEGAIS ETC ATÉ DIS-
CUSSÕES SOBRE TECNOLOGIA, SUSTENTABILI-
DADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO, WORKPLACE E 
WELLNESS.  

SOBRE O CURSO

OBJETIVO DO CURSO
Proporcionar aos profissionais da área uma visão integrada da s disciplinas re-

lacionadas a área de Facilities Management, no âmbito privado e público. Discutir 
como ocorre o gerenciamento de aspectos como manutenção, limpeza, seguran-
ça do trabalho, gestão de contratos, gestão da qualidade, gestão de pessoas, coleta 
de resíduos, suprimentos, sustentabilidade, entre outros, apontando os indicadores 
de desempenho mais usados, correlatos às atividades. Apresentar os aspectos in-
tangíveis (comunicação, seleção de profissionais, treinamento, ética empresarial e 
qualidade) e as questões legais pertinentes à área, discutindo seu impacto no desem-
penho da instalação e de forma assertiva precificar os serviços e estabelecer cronogra-
mas focados no desempenho de alta performance. 
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COORDENADORES
DO CURSO

Profa. Ana Cláudia 
Machado

Prof. Fernando de 
Almeida Carrasqueira
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MATRÍCULA

DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO:
(21) 2114-5200
(21) 99539-9100
Rua Buenos Aires, 283, Centro, 
Rio de Janeiro

DOCUMENTAÇÃO
• Documento de identidade;
• CPF;
• Foto 3x4;
• Diploma do curso de graduação/pós-

Graduação;
• Histórico Escolar do curso de 

graduação/pós-Graduação;
• Comprovante de residência.

INFORMAÇÕES
CONSULTE NOSSO
ATENDIMENTO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521995399100&text=Ol%C3%A1%2C%20qual%20o%20valor%20do%20MBA%20em%20Facilities%20Management%20do%20Mackenzie%20Rio%3F
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