
   
 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
   

 1 – Apresentação  
Os programas na Europa são oferecidos pela Pearson College 

London, universidade representada no Brasil pelo Prof. Ricardo Pitelli de 
Britto, coordenador dos programas de bolsas de estudos no exterior. Estes 
programas representam uma oportunidade para alunos de instituições de 
Ensino Superior (graduandos e recém-graduados) para participar dos cursos 
intensivos em Administração na Europa. Tais programas ocorrem nos meses 
de janeiro e julho de cada ano, versando sobre as principais áreas 
temáticas de interesse dos jovens profissionais. 

 
Atuando no Brasil desde 2003, já acolhemos mais de 4.000 alunos 

provenientes de diversas universidades, como a USP, UNESP, UNICAMP, 
UFSCar, UFMG, UFRJ, entre outras Instituições de Ensino. Os estudantes 
são apoiados por um extenso e bem-sucedido programa de bolsas de 
estudos, que representa um desconto de 70% sobre o curso escolhido.  
 

Convidamos todos a conhecer e participar destes programas. 
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Os cursos são voltados para graduandos e recém graduados de 
diversos campos de saber com interesse em compreender as bases do 
sucesso das empresas europeias e desenvolver sua capacidade gerencial. 

São oferecidas ainda duas visitas opcionais à Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e à Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo 
é oferecer uma visão avançada de tópicos contemporâneos, aliado a uma 
imprescindível experiência internacional.  

Os cursos têm a duração de 3 semanas e ocorrem de 2ª a 5ª feira. 
Para garantir um contato próximo entre o professor e os alunos, as turmas 
são compostas por grupos entre 15 e 30 participantes. 

  

 2 – Descritivo  

Programa de Bolsas de 

Estudos no exterior 
 

“Articular 
conhecimentos 

teóricos em 
administração com 

uma intensa vivência 
internacional”. Este 
é o objetivo do nosso 

programa. 
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 3.3 – Organização do Curso 

 3.4 – Preparação da Viagem 

Os programas, equivalentes a uma 
extensão pós-graduada, foram 
estruturados para serem cursados em 
janeiro ou julho, deixando livres 3 
finais de semana em uma das regiões 
turísticas mais procuradas do mundo. 
 
Sob orientação do Prof. Ricardo 
Pitelli de Britto Ph.D, serão dadas 
orientações aos estudantes em sua 
preparação para a viagem e para o 
curso. Nosso objetivo é oferecer uma 
visão internacional focada na 
realidade europeia. 

Fornecemos o seguinte suporte para 

melhorar sua experiência no 

exterior: 

• Os alunos receberão um conjunto de 

artigos para leitura, com 4 meses de 

antecedência; 

• Guia para hospedagem e passagens 

aéreas a preços acessíveis; 

• Documentos necessários e obtenção 

de visto (adquirido ao desembarcar 

no país); 

• Suporte da equipe durante a duração 

do programa 

 

Campus da Pearson College London 
Para se inscrever para a bolsa de 
estudos é necessário preencher e 
enviar o Formulário Application. Os 
alunos devem escolher um de nossos 
programas disponíveis. Há um número 
limitado de bolsas, portanto é 
recomendado enviar o mais rápido 
possível para garantir sua bolsa. 
 
Para solicitar o Formulário 
Application e mais informações, por 
favor, entre em contato pelo 
endereço de e-mail ou telefone que 
podem ser encontrados no final do 
arquivo. 
 

 

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 do 
conhecimento, como Inovação, Contabilidade, Direito e Marketing. 

A Pearson College London oferece a oportunidade de discutir temas de 
vanguarda sobre Gestão Estratégica em um dos ambientes mais dinâmicos do 
mundo dos negócios. Centro financeiro global, Londres exerce grande 
influência política, social e econômica sobre o mundo. Esta é uma 
oportunidade de ter contato com o ambiente cultural do Reino Unido e 
desenvolver conhecimentos relevantes para sua formação gerencial. 

 3.2 – Processo de Inscrição 

Os cursos são 
ministrados nos 

períodos de férias, 
permitindo a 

participação de 
alunos sem 

interromper seus 
estudos e carreira 

professional. 

Nossos estudantes são contemplados 
por uma bolsa estudantil, cobrindo 
70% do programa escolhido. Para 
solicitar a bolsa, os nossos pré-
requisitos são: estar regularmente 
matriculado em uma universidade, 
cursando pelo menos o 5° semestre no 
momento da viagem (podendo se 
inscrever com antecedência), possuir 
aderência entre o curso escolhido e o 
realizado em sua formação 
profissional acadêmica e ter nível de 
inglês adequado para acompanhar as 
aulas. 

O grupo irá visitar duas 
empresax ou receberá 

em sala de aula um 
executivo local para 

propiciar uma 
oportunidade de 

interação ao vivo com a 
realidade de negócios da 

Europa. 
Visita a organizações e 
eventos serão sugeridos 
para os alunos em seus 

horários livres. 
 

 3.1 – Bolsa de Estudos 

Visitas a empresas, 

organizações e 

eventos 

3 – Pearson College London 



  

 
Programa de bolsas de estudos no exter ior  em Admini s t ração de Empresas  

 

 5.1 – Valor dos Programas 

 

  
    

A Pearson College London é representada na América Latina pelo Prof. 
Ricardo Britto, responsável por gerenciar o programa de bolsas de estudos 
parciais de 70% para alunos de países emergentes. Por meio deste 
programa de bolsas, o aluno terá uma redução expressiva em seus gastos 
com o curso. Segue abaixo os valores dos cursos: 
 

Programa Valor Total 
Valor com a 

bolsa de estudos  

Contemporary Topics 
in Business Strategy £3.500 £ 1.050* 

 

Taxa de matricula: £ 70 
 
O curso deve ser quitado até um mês antes da data da viagem 
 
*Esse valor poderá ser ainda parcelado em até 16 vezes sem acréscimo, a depender de sua 
data de preferência de embarque. 

 5 – Estrutura do Programa 
 

Contemporary Topics in Business Strategy 
 

Objetivos do Programa: discutir o papel dos jovens líderes empresários ante 

dos desafios atuais do processo de gestão das organizações; a busca constante 

pela inovação e vantagens competitivas com uma visão global de negócios. 
 
 

New tools and concepts on Strategic Thinking: Blue Ocean strategy, Value 
Innovation, and comparison to “red ocean” strategies; 3 tiers of non-customers, 
Strategy Canvas. 

Sustainability and Business Strategy: Triple Bottom Line as a Corporate 
Objective, Sustainability and Competitive Advantage. 

Strategic Innovation Management: Innovation Strategy, Reverse Innovation, 
Emerging Technologies; Co-creation and Intellectual Property Management; 
Public-Private partnerships. 

 

4 – Conteúdo Programático* 

 

Experiência 
Internacional em 
um contexto de 
gestão européia 

      Turma Julho 2018 

Alunos em visita à OMC 
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A inscrição para as aulas está aberta para cursos 
que serão oferecidos em: 

2020 2021 

Janeiro 
Início: 06/01/2020 

Término: 
23/01/2020 

Janeiro 
Início: 11/01/2021 

Término: 
28/01/2021 

Julho 
Início: 06/07/2020 

Término: 
23/07/2020 

Julho 
Início: 05/07/2021 

Término: 
22/07/2021 

 

 

 

1. Acomodação 
Londres é uma das cidades mais visitadas do 
mundo. São diversas opções de acomodação – em 
quartos compartilhados nos hotéis da região, com 
custos em torno de £30 por noite em hotéis mais 
sofisticados. Nos meses anteriores ao embarque, 
iremos enviar sugestões para o grupo. 

  

2. Refeições 
Aproximadamente £18 o almoço na universidade. 
Demais refeições podem variar de £5 a £25.  

 

3. Passagens Aéreas 
Comprando junto com o grupo, os alunos gastam 
entre US$1.000 e US$1.400 com a passagem de ida 
e volta para a Europa – a universidade oferece 
transporte do aeroporto até o campus para os 
alunos que viajam com o grupo. 

 5.4 – Certificado 

Os estudantes receberão: 
 

 Certificate in Executive Management - Emitido 
pela Pearson College London 

 5.2 – Estimativa de Demais Custos  5.3 – Próximas Datas 

 

Mais informações: 
 

Caroline Silveira  
 

 (51) 99735-5787 

 
Solicite seu Application e tire suas dúvidas por  

e-mail: 
 

 caroline.silveira@ibs-americas.com 
 ou 

rbritto.usp@profbritto.com 
 
 
 
 

mailto:caroline.silveira@ibs-americas.com

