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Cursos Avançados de  

Apresentação 

Descritivo geral 

O programa é voltado a profissionais de diferentes campos do  

conhecimento, que tenham interesse em aprimorar competências na 

área.  

 

O programa visa desenvolver o espírito crítico e criativo dos participantes, 

habilitando-os a liderar processos de transformação gerencial de cunho  

Todas as aulas são ministradas em inglês, sem tradução, por  

professores da Pearson College London. Além das aulas, são  

organizadas visitas monitoradas à empresas locais, para os alunos  

dialogarem com os gestores sobre seus desafios de mercado. 

  

 
A Pearson College London, no Brasil pelo Prof. Ricardo Pitelli de 

Britto, coordenador dos programas de bolsas de estudos no 

exterior, oferece a oportunidade de discutir temas de vanguarda 

sobre Gestão de Negócios, em um dos ambientes mais       

dinâmicos do mundo.  

 
 
Centro financeiro global, Londres exerce grande influência  

política, social e econômica sobre o mundo. Esta é uma  

oportunidade única de ter contato com o ambiente cultural do 

Reino Unido e desenvolver conhecimentos relevantes para sua 

formação gerencial. 

  

                  Os cursos são 

ministrados inteiramente em 

inglês, com duração de         

2 semanas ou 3 semanas (2ª 

a 5ª feira), em período  

Integral, a partir das 9h.  

 

Para garanti r  um contato  

próximo entre o professor e  

os alunos, as turmas são  

compostas por grupos entre 

15 e 35 participantes. 
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Um curso sob medida para 

sua necessidade 

Desenvolva habilidades e conhecimentos em um programa internacional, sem ter que desligar-se de sua 

universidade ou trabalho no Brasil. Os cursos correspondem a uma extensão pós-graduada e foram  

estruturados para serem realizados em janeiro, julho ou setembro, deixando os finais de semana livres em 

uma das regiões turísticas mais procuradas do mundo. 

  

 

Os certificados (ver mais adiante detalhes sobre a certificação) são conferidos aos alunos mediante sua 

presença em sala, com apresentações de seminários e desenvolvimento de atividades práticas. 

Conteúdo  

Programático 
 

 

Perfecting your communication skills, focusing on Business  

Management jargons and expressions commonly used by managers of 

international companies.  
 

Sustainability and Business Strategy: Triple Bottom Line as a  

Corporate Objective, Sustainability and Competitive Advantage;  

Business Cases and Company Visits.  
 

Strategic Innovation Management: Innovation Strategy, Reverse  

Innovation, Emerging Technologies; Co-creation and Intellectual Property 

Management; Public-Private partnerships; Business Cases and Company 

Visits. 
 

Leituras prévias: os alunos receberão um conjunto de artigos para leitura 

com 4 meses de antecedência, possibilitando sua melhor  

preparação para as aulas. 

 

*Sujeito a alterações de acordo com a coordenação.  

Visitas a  

empresas,  

organizações 

e eventos 

O p rog rama  p revê  do i s  

encontros com execut ivos  

americanos dentro da grade de  

atividades: 

 

 O grupo irá visitar uma empresa 

ou receberá em sala de aula um  

executivo local para propiciar uma 

oportunidade de interação ao vivo 

com a realidade de negócios dos 

Estados Unidos.  

 

 Os alunos receberão sugestões 

de visitas a organizações              

e  e v e n t o s  p a r a  s e r e m  

desenvolvidas em seus horários 

livres. 
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A Pearson College London é uma das mais modernas e renomadas instituições de ensino do Reino Unido. Ela 

faz parte do grupo Pearson, que hoje é uma das maiores empresas do mundo, com suas ações listadas na 

Bolsa de Valores de Londres. Seu corpo docente é referência internacional em diversas áreas. 

 

Sob a coordenação do Prof. Dr. Ricardo Pitelli de Britto, o programa irá prover assistência aos alunos em sua 

preparação a viagem e o curso, visando seu pleno aproveitamento.  

 

Nossa meta é a de oferecer educação internacional com foco na realidade do profissional brasileiro. Cientes 

das dificuldades para o estudante brasileiro cursar um programa no exterior, provemos um conjunto de      

informações e documentos aos alunos, facilitando o processo de organização da viagem.  

 
 

Em síntese, você receberá: 

 

• Textos de leitura prévia, visando sua preparação plena para as aulas, com várias  

semanas de antecedência; 

• Convites para participar de encontros com o grupo, compartilhando informações e  

conhecendo as pessoas com quem irá fazer o curso; 

• Orientações sobre como obter passagens aéreas e se hospedar a preços muito acessíveis; 

• Documentos e orientações para obtenção de seu visto de ingresso na Europa; 

• Sugestões de passeios, turismo, compras e visitas técnicas livres nos seus finais de semana. 

 

Organização  

do Programa 
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Por meio do programa de bolsas de estudo o aluno terá uma 

redução expressiva em seus gastos com o curso. Veja abaixo os 

valores normais e com a bolsa de estudo, que poderá ser  

concedida mediante análise do Application Form.  

 

 
 

 

Taxa de matrícula: £ 70,00  

Esse valor pode ser parcelado em até 16 vezes, sem acréscimo, a  

depender da data de início do programa*. 

 

 Estimativas de Gastos:   

 

Hospedagem: Os alunos podem se hospedar em um dos hotéis/

housing indicados abaixo, ou procurar a melhor opção em sites 

de reserva de acomodações. 

 

Janeiro — Indicamos os Hotéis Travelodge London Covent  

Garden, Premier Inn London Holborn Hotel e Pickwick Hall, pois 

são walking distance da universidade. Os valores estimados estão 

em torno de £ 60.00*/pessoa. 

 

Julho — Hospedagem no Housing da University of London –  

Lilian Penson, ou similares. Acomodação em quarto individual, 

com banheiro privativo e café da manhã (estilo buffet), por  

aproximadamente £57.33*/diária, 20 pernoites (nossa         

sugestão).  

*Todos os valores apresentados estão sujeitos a alterações. 

 

Passagem aérea: comprando junto com o grupo, os alunos  

gastam, aproximadamente, US$ 1200 – US$ 1400 a passagem 

de ida e volta para Londres.  

 

Alimentação: há diversas opções acessíveis de alimentação em 

Holborn, próximo da Pearson College London.  

Curso Valor regular  

Valor com bolsa 

de estudos de 

70% + matrícula 

ATBM £ 4.686,50  £ 1.476,00  

Próximas Datas 

Estamos agora com as inscrições abertas para as 

 turmas de:  

 

 

Janeiro de 2020 - início das aulas em 06/01  

(embarque no Brasil ~ 04/01) e término das aulas em 23/01 

(retorno ao Brasil ~ 24/01)  

 

 

 

Julho de 2020 – início das aulas em 06/07  

(embarque do Brasil ~ 04/07) e término das aulas em 23/07 

(retorno ao Brasil ~ 24/07) 

 

 

 

 Janeiro de 2021 – início das aulas em 11/01  

(embarque do Brasil ~ 09/01) e término das aulas em 28/01 

(retorno ao Brasil ~ 29/01)  

Investimento 

*O curso deverá ter sido  

inteiramente pago antes de 

seu início 

Processo de Inscrição 

Os participantes do programa recebem dois certificados: 

 

Certificate in Executive Management - Emitido pela Pearson  
College London  
 

B u s i n e s s  E n g l i s h  P r o g r a m  –  E m i t i d o  p e l a  P e a r s o n 
College referente ao módulo de inglês de Negócios incluso no  

programa.  
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Certificação 

A primeira etapa para participar do programa é a solicitação da  

bolsa de estudo por meio do Application Form. Entre em contato 

conosco para obter o formulário. 

Mediante aprovação da solicitação e liberação da vaga, o aluno 

poderá fazer o contrato do curso junto à instituição  

representante da Pearson College London – a vaga ficará disponível 

pelo período de uma semana. 



  

 

 

 
       

 

 
 

 

luciana.jacinto@ibs-americas.com 
 

+55 (11) 3262-2782  

 
Avenida Paulista, 2073, Edifício Horsa II Conjuntos 103-104 1° andar 

CEP 01311-000 – São Paulo SP  
 

Conheça a Pearson College London: 
https://www.pearsoncollegelondon.ac.uk/ 

 

Pearson College London: Prof. Will Holt - will.holt@pearson.com 
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+55 (51) 99362-5016 

Caso tenha interesse em conhecer melhor a opinião de nossos 

 ex-alunos, convido você a assistir os vídeos de depoimentos, por meio 

deste link. 

mailto:luciana.jacinto@ibs-americas.com
https://www.pearsoncollegelondon.ac.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=WOsGDRMfF8M&list=PLs7U7ORSC85ze0zcBEnJ3cnHzikhHoMzB&index=2&t=2s

