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Apresentação do Programa 

 

Conteúdo Programático 

 

Organização do Programa 

 

Investimento, datas e inscrição 

 

Contato 

 

 

Os cursos são voltados a graduandos e recém-graduados de diversos 

campos do saber com interesse em aprofundar estudos em áreas 

 específicas da gestão (ver listagem de cursos mais adiante), em paralelo 

ao desenvolvimento de proficiência no idioma inglês.  

O objetivo é adicionar           

importantes conhecimentos de 

Administração de Empresas à 

sua formação, oferecendo ao 

aluno uma visão avançada de 

tópicos contemporâneos sobre 

o tema escolhido e uma           

imprescindível experiência       

internacional.  

São ministrados inteiramente em inglês, com aulas e atividades em 

período integral. Para os alunos com dificuldade na língua inglesa, há 

ainda a opção de cursar um programa de imersão total no inglês – 

“Business English – First Lessons”. 

 

  

A California State University e a University of La Verne são  

representadas no Brasil pelo Prof. Ricardo Pitelli de Britto, 

Coordenador dos programas de bolsas de estudos no exterior. 

 

Essas instituições oferecem conjuntamente programas que 

representam uma oportunidade para alunos de instituições de 

Ensino Superior (graduandos e recém-graduados) para 

participar dos cursos intensivos em Administração nos Estados 

Unidos. Tais programas ocorrem nos meses de janeiro e julho 

de cada ano, versando sobre as principais áreas temáticas de 

interesse dos jovens profissionais.  

                  O curso tem a 

duração de 3 semanas e  

ocorre de 2ª a 5ª feira. 

Para garanti r  um contato 

próximo entre o professor e  

os alunos, as turmas são  

compostas por grupos entre 
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Um curso sob medida para 

sua necessidade 

Os cursos permitem ao aluno alavancar seus conhecimentos em um programa internacional sem ter que 

desligar-se de sua universidade ou trabalho no Brasil. 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. 

 

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

presença em sala. Não há provas, mas os alunos apresentam seminários e trabalhos semanais. O 

objetivo é estruturar um programa bastante participativo e concreto, no qual os alunos de fato  

envolvam-se no desenvolvimento de atividades práticas. 

Conteúdo  

 

Strategy & Marketing – SM – Campus ULV  

Strategic Thinking; Strategic Planning; Marketing and market  

conquest. Company visits and Business cases. Business English.  

 

Finance & Accounting – FA – Campus ULV  

Financial Environment; Global Finance; Global Accounting. Company 

visits and Business cases. Business English. 

  

Leading & Coaching The Human Organization – LCO – 

Campus ULV  

Special topics in Organizational Theory; Mentoring, tutoring and  

coaching; Managing the human asset. Company visits and Business 

cases. Business English. 

 

Contemporary Topics in Public Administration – PA –    

Campus ULV  

Foundational theories and contemporary approaches; Public       

Personnel; Policy Formation, Budgeting, and Auditing. Company  

visits and Business cases. Business English.  

 

Visitas a  

empresas,  

organizações 

e eventos 

O programa prevê dois encontros 

com executivos 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 da    

América. Os alunos receberão  

ainda sugestões de visitas a 

organizações e eventos para  

serem desenvolvidas mediante 

escolha dos alunos em seus  

horários livres. 
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Communication, Design & Innovation – CDI – Campus CSUN  

Managing Integrated Marketing Communications; Communication Design; Innovation & New Trends in Business Communication; 

Company visits and Business cases. Business English.  

 

Digital Companies & The E-Business Revolution – DCE – Campus CSUN  

The Digital Revolution and Business Analytics; Information Exchanges Facilitated by Technology; Internet of Things 

(IoT).Company visits and Business cases. Business English.  

 

Design Thinking & Innovation – DT – Campus CSUN  

Innovation and Culture; Optimizing Existing Assets: Innovative Thinking and Inspired Action; Persuasive Communication in 

Technology and Innovation. Company visits and Business cases. Business English.  

 

Leadership In An Age Of Disruption – LAD – Campus CSUN  

Organizations in Transition; Leadership yesterday, today and tomorrow; The new social architecture and the multi-generation 

workforce. Company visits and Business cases. Business English.  

 

Business English-First Lessons – BEFL – Campus ULV  

Basic structures of English for business contexts. Grammar and fluency. Company and organizational visits – no tutoring or  

translation.  

 

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 a critério da coordenação.  

Conteúdo  

Programático 
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Firmamos convênio com duas das mais tradicionais  

instituições de ensino da Califórnia: a California State 

University, Northridge (CSUN) e a University of La 

Verne (ULV). Essas intuições oferecem programas 

em várias áreas da Administração. Na CSUN são 

ofertados programas na área de Comunicação, TI e 

Estratégia, enquanto no campus de La Verne o   

aluno encontra programas nas áreas de Finanças,  

Marketing, Projetos, Liderança entre outros, além de 

programa de imersão na língua inglesa em parceria 

com a ELS. 

  

A ULV é uma das mais tradicionais e respeitadas  

universidades americanas. Fundada em 1891, é 

uma instituição privada, sem fins lucrativos, com seu  

campus central na cidade de La Verne, Califórnia, a 

40 minutos de Los Angeles. Já a CSUN foi fundada 

em 1857 e seu Sistema Educacional é formado por 

23 campi no estado da Califórnia e é o maior      

Sistema Universitário Público Educacional dos     

Estados Unidos. O campus no qual o curso é      

ministrado, Northridge, está localizado a 20 minutos 

de Hollywood. Ambas instituições são ligadas a  

fundações que apoiam o ensino a alunos de países 

emergentes.  

 

Os programas internacionais de férias ofertados  

pelas duas instituições são coordenados pelo Prof. 

Ricardo Pitelli de Britto. Os alunos irão receber    

ampla assistência em sua preparação para a viagem 

e o curso, visando seu pleno aproveitamento.  

 

Nossa meta é 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 nos EUA; 

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

 

Organização  

do Programa 

4 



  

 

A California State University e a University of La Verne são     

representadas na América Latina pelo Prof. Ricardo Britto,      

responsável por gerenciar o programa de bolsas de estudos  

parciais para alunos de países emergentes.  

Por meio deste programa de bolsas, o aluno terá uma redução 

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

normais dos cursos e com a bolsa de estudos que poderá ser 

concedida a você mediante análise de Application preenchido.  

 

Taxa de matrícula: U$ 90,00  

Esse valor poderá ser ainda parcelado em até 16 vezes sem    acréscimo, a depen-

der de sua data de preferência de embarque*. 

  

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 — Para os alunos dos cursos que ocorrem no campus da ULV, 

dispomos de hotéis como o Hotel Ontario International  Airport, Fairfield 

by Marriott ou similar, a tarifa é de aproximadamente U$ 50 por dia/

pessoa, em apartamento duplo. Para alunos que desejarem cursar o 

programa no campus da CSUN, a sugestão de Hospedagem no Hotel 

Extended Stay   Extended Stay America ou no hotel Howard Johnson by 

Wyndham pela diária de U$ 50 e U$ 60 respectivamente. 

Julho — Ambas universidades possuem hospedagem no campus por 

aproximadamente U$ 950,00 em apartamento duplo.  

 

Passagem aérea: aproximadamente, U$ 1.300 com a passagem de ida e 

volta para Los Angeles.  

 

Alimentação: o almoço servido na universidade custa aproximadamente 

U$ 10.  

 

Visto: Visto B1/B2 (Turismo e Negócios) requerido. A Universidade 

enviará documentos para o aluno apresentar no Consulado.  

Curso Valor total 

Valor com bolsa de 

estudos de 70% + 

matrícula 

 

SM, FA, LCO, 

PA, CDI, DCE, 

DT, LAD  
 

 

U$ 6.478,70    U$ 2.034,00  

 
BEFL  

 
U$ 4.532,00  

 
U$ 1.450,00 

Próximas Datas 

Estamos agora com as inscrições abertas para as 

 turmas de:  

 

 

 Julho de 2021 - início das aulas em 05/07  

(embarque no Brasil ~ 03/07) e término das aulas em 22/07 

(retorno ao Brasil ~ 24/07)  

 

 
Janeiro de 2022 – início das aulas em 10/01  

(embarque do Brasil ~ 08/01) e término das aulas em 28/01 

(retorno ao Brasil ~ 30/01)  

 

 
Julho de 2022 – início das aulas em 11/07  

(embarque do Brasil ~ 09/07) e término das aulas em 28/07 

(retorno ao Brasil ~ 30/07)  

Investimento 

*O curso deverá ter sido 

inteiramente pago antes de 

seu início 

Processo de Inscrição 

A primeira etapa para participar do programa é a solicitação de bolsa 

de estudos, por meio da submissão de seu Application e de  

documentação atualizada de matrícula ou histórico escolar. Entre em 

contato conosco para obter o formulário de solicitação de bolsa de 

estudos (Application).  

 

Mediante aprovação da solicitação e liberação de vaga, feita por 

meio da avaliação do Application do aluno e verificação da 

disponibilidade de vagas pela universidade pela qual aplicou pela 

bolsa parcial de estudos, o aluno poderá fazer o contrato do curso 

junto à instituição representante da University of La Verne e da   

California State University na América Latina no Brasil – a vaga ficará  

disponível pelo período de uma semana.  

Certificação Os participantes do programa recebem dois certificados: 

 

Certificate in Executive Management - Emitido pela University of La 

Verne ou pela California State University  

Business English Program – Emitido pela ELS (campus La Verne) e 

California State University (campus Northridge) referente ao módulo 

de inglês de Negócios incluso no programa.  
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Contato: (51) 9975-0959 

Fernando.custodio@ibs-americas.com 

 
 

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

CEP 01311-000 – São Paulo SP  

 

Depoimentos de alunos: 

Para conhecer as opiniões de nossos ex-alunos do  

Brasil clique no link 

https://www.youtube.com/c/IBSBrasil1  
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Os cursos são voltados a graduandos e recém-graduados de diversos 

campos do saber com interesse em aprofundar estudos em áreas      

específicas da gestão (ver listagem de cursos mais adiante), em paralelo 

ao desenvolvimento de proficiência no idioma inglês. 

 

 

O objetivo é adicionar importantes        

conhecimentos de Administração de     

Empresas à sua formação, oferecendo ao 

aluno uma visão avançada de tópicos   

contemporâneos sobre o tema  escolhido 

e uma imprescindível experiência        

internacional.  

 

São ministrados inteiramente em inglês, com aulas e 

atividades em período integral. Para os alunos com   

dificuldade na língua inglesa, há ainda a opção de cursar 

um programa de imersão total no inglês “Business    

English – First Lessons”. 

  

Os programas em New York são oferecidos pela State  

University of New York em Albany e New Paltz. Estes  

programas representam uma oportunidade para alunos de        

i n s t i t u i ç õ e s  d e  E n s i n o  S u p e r i o r  ( g r a d u a n d o s  e                    

recém-graduados) para participar dos cursos intensivos em   

Administração nos  Estados Unidos.  

 

Tais programas ocorrem nos meses de janeiro e julho de cada 

ano, versando sobre as principais áreas temáticas de interesse 

dos jovens profissionais. Geralmente em janeiro sendo          

ministrado no campus Albany, enquanto em julho seria         

ministrado em New Paltz. 

 

  O curso tem a duração  

de 3 semanas e ocorre 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. 

1 

Apresentação do Programa 

Conteúdo Programático 

Organização do Programa 

Investimento, Datas e Inscrição 

Contato 



  

 

Um Curso Sob Medida para 

sua Necessidade 

Os cursos permitem ao aluno alavancar seus conhecimentos em um programa internacional sem ter que 

desligar-se de sua universidade ou trabalho no Brasil. 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. 

 

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

presença em sala. Não há provas, mas os alunos apresentam seminários e trabalhos semanais. O objetivo 

é estruturar um programa bastante participativo e concreto, no qual os alunos de fato envolvam-se no 

desenvolvimento de atividades práticas. 

Conteúdo  

Programático 

Marketing & Value Management - MVM  
Identifying Marketing Opportunities; Developing Marketing Plans; 

Building Competitive Marketing Mix. Company visits and Business 

cases. Business English.  

 

Competitive Project Management – CPM  
Foundations of Project Management; Special topics in Project     

Management; New frontiers in Project Management. Company visits 

and Business cases. Business English.  

  

Corporate Financial Management – CFM  
Introduction to Corporate Financial Management; Strategy and    

Financial Budget; Special topics in Financial Management. Company 

visits and Business cases. Business English.  

 

Strategic Thinking – ST  
Introduction to Strategic Thinking; Environmental and Internal 

Analysis; Building Competitive Strategies. Company visits and      

Business cases. Business English.  

Visitas a  

empresas,  

O programa prevê dois encontros 

com executivos americanos den-

tro 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 rece-

berão ainda sugestões de visitas 

a organizações e eventos para 

serem desenvolvidas em seus 

horários livres. 
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Business English-First Lessons - BEFL  

 
Basic structures of English for business contexts. Grammar and fluency. Company and organizational        

visits – no tutoring or translation.  

 

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 a critério da coordenação.  

Conteúdo  

Programático 
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Os programas em New York são min istrados em uma tradic ional inst i tu ição de Ensino Super ior ,                               

que possui fortes vínculos acadêmicos. Ela oferece um amplo conjunto de cursos de graduação e pós-graduação, com   

programas em diversas áreas do conhecimento, especialmente na área de  Administração.  

 

A State University of New York é uma das maiores e mais tradicionais universidades americanas, pertencente ao Estado 

de New York, fundada em 1828.  

 

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

preparação para viagem e o curso, visando seu pleno aproveitamento. Nossa meta é 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 nos EUA; 

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

 

Organização  

do Programa 
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A State University of New York é responsável por gerenciar o 

programa de bolsas de estudos parciais para alunos de países 

emergentes. Por meio deste programa de bolsas, o aluno terá 

uma redução expressiva em seus gastos com o curso.  

 
Taxa de matrícula: U$ 90,00  

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

depender de sua data de preferência de embarque*. 

  

*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 — Hospedagem no Hotel Fairfield by Marriott - SUNY 

Albany: ao lado do campus, USD 40.00*/apto duplo/pessoa. É o 

mais recomendado em função das baixas temperaturas. 

Julho — Housing do Campus New Paltz: Hospedagem + Café da 

manhã e almoço nos dias de aulas: USD 906.00*/pessoa. 

 

Passagem aérea: Os alunos gastam entre US$ 1.100 e US$ 

1.300 com a passagem de ida e volta para os Estados  Unidos.  

 

Facilidades: (Almoço em dias de aula/traslado): A depender da 

data do curso. 

 

*Valores sujeitos à alteração 

Curso Valor total 
Valor com bolsa de 
estudos de 70% + 

matrícula 

 

MVM,COM, 

CFM, ST 
U$ 8.079,32   U$ 2.513,80 

 
BEFL  U$ 5.937,00 

 
U$ 1.871,39 

Próximas Datas 

Estamos agora com as inscrições abertas para as 

 turmas de:  

 
 

Julho de 2021 - início das aulas em 05/07  

(embarque no Brasil ~ 03/07) e término das aulas em 22/07 

(retorno ao Brasil ~ 24/07)  

 

 

 

Janeiro de 2022 - início das aulas em 10/01  

(embarque no Brasil ~ 08/01) e término das aulas em 28/01 

(retorno ao Brasil ~ 30/01)  

 

 
 Julho de 2022 - início das aulas em 11/07  

(embarque no Brasil ~ 09/07) e término das aulas em 28/07 

(retorno ao Brasil ~ 30/07)  

 

 

Investimento 

*O curso deverá ter sido inteiramente pago  

antes de seu início 

Processo de Inscrição 

A primeira etapa para participar do programa é a solicitação de   

bolsa de estudos, por meio da submissão de seu Application e de 

documentação atualizada de matrícula ou histórico escolar. Entre em 

contato com os professores Roberto Diniz e Fernando Custodio para 

obter o formulário de solicitação de bolsa de estudos (Application).  

 

Mediante aprovação da solicitação e liberação de vaga, feita por 

meio da avaliação do Application do aluno e verificação da          

disponibilidade de vagas, o aluno poderá fazer o contrato do curso 

junto à instituição representante da State University of New York - 

Albany e da Suny New Paltz na América Latina – a vaga ficará  

disponível pelo período de uma semana. 

Certificação 

 

Certificate in Executive Management - Emitido pela instituição 

onde ocorre o programa.  

 

Business English Program – referente ao módulo de inglês de 

Negócios incluso no programa.  
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Solicite o application form com os professores:  
Fernando Custodio e Roberto Diniz: Infosul@ibs-americas.com  

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

CEP 01311-000 – São Paulo SP  

 

Depoimentos de alunos: 

Para conhecer as opiniões de nossos ex-alunos do  

Brasil clique no link 

https://www.youtube.com/c/IBSBrasil1  

Informações nas Universidades (www.newpaltz.edu)  

(www.albany.edu)  
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Em síntese, você receberá: 

 

• 

• 

• 

• 

• 
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Taxa de matrícula: U$ 90,00  

 

ATPM, ATMM 

 

 

U$ 6.859,80     U$ 2.148,00  

ATBS, ATFD 
 

U$ 7.560,20  
 

U$ 2.358,00 

BEFL  U$ 4.532,00     U$ 1.450,00 

Datas

*O curso deverá ter sido  

inteiramente pago antes do seu 

início. 

Inscrição

.  
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https://sites.laverne.edu/housing/residence-halls/vista-la-verne/
https://sites.laverne.edu/housing/residence-halls/vista-la-verne/


  

 

 

 

 

Fernando Custodio e Roberto Diniz 

infosul@ibs-americas.com 

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

CEP 01311-000 – São Paulo SP  

www.laverne.edu 

ihelou@laverne.edu 
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Caso tenha interesse em conhecer melhor a opinião de nossos 

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

deste link. 

http://www.laverne.edu
mailto:ihelou@laverne.edu
https://www.youtube.com/watch?v=5jkeUZYx6XM&list=PLs7U7ORSC85xaSkHl7hEspeWE0KSVNYcU&index=2&t=4s
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Apresentação do Programa 

 

Conteúdo Programático 

 

Organização do Programa 

 

Investimento, datas e inscrição 

 

Contato 

 

 

Os cursos são voltados para graduandos e recém-graduados de diversas 

áreas com interesse em compreender as bases do sucesso 

das empresas europeias e desenvolver sua capacidade gerencial  

(ver listagem de cursos mais adiante). 

Os programas são ministrados 

inteiramente em inglês, com aulas 

e atividades em período integral, 

permitindo um contato profundo 

do aluno com a realidade europeia 

de Negócios. 

São oferecidas ainda três visitas opcionais à Organização Mundial do 

Comércio (OMC), à Organização das Nações Unidas (ONU) e ao 

Fashion District de Milão,  

Os alunos podem comparecer às três ou escolher a que lhe é mais 

relevante. O objetivo é oferecer uma visão avançada de 

tópicos contemporâneos, aliado a uma imprescindível experiência 

internacional.  

Os programas na Europa são oferecidos pela CUOA Business 

School, instituição 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 part icipar dos            

cursos intensivos de Administração na Europa. Tais              

programas  ocorrem nos meses de janeiro e julho de                            

c a d a  a n o ,  v e r s a n d o  s o b r e  a s  p r i n c i p a i s  á r e a s                                     

t emá t i c as  de  i n t e r es se  dos  j o v ens  p ro f i s s i ona i s . 

                 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. 
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Um curso sob medida para 

sua necessidade 

Os cursos permitem ao aluno alavancar seus conhecimentos em um programa internacional sem ter que 

desligar-se de sua universidade ou trabalho no Brasil. 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. 

 

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

presença em sala. Não há provas, mas os alunos apresentam seminários e trabalhos semanais. O 

objetivo é estruturar um programa bastante participativo e concreto, no qual os alunos de fato  

envolvam-se no desenvolvimento de atividades práticas  

Conteúdo  

Programático 

INTERNATIONAL MANAGEMENT & LEADERSHIP 

 

1st week: Strategic Leadership (Monday-Thursday): 

Classical and Contemporary Views of Leadership; leadership versus 

management; sharing power and confidence. Company Visits and 

Project work. 

 

2nd week: Business Negotiation and Conflict Resolution (Monday-

Thursday): Negotiation techniques and strategies; environmental 

analysis and approach methods; Mediator’s role in conflict 

resolution. Role Game. Company Visits and Project work. 

 

3rd week: Intercultural Management (Monday-Wednesday): 

Globalization and the new business arena; international mergers & 

acquisitions and its impacts over employees; intercultural 

management foundations.  Company Visits and Project work. 

Graduation Ceremony. 

Visitas a  

empresas,  

organizações 

e eventos 

O programa prevê dois encontros 

com executivos europeus 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 da 

Europa. Os alunos receberão 

ainda sugestões de visitas a 

organizações e eventos para 

serem desenvolvidas mediante 

escolha dos alunos em seus 

horários livres. 
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CREATIVITY, INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP                

 

1st week: Entrepreneurship (Monday-Thursday): personal characteristics and skills which foster  

entrepreneurial and managerial performances and enhance firm competitiveness; developing and improving 

these skills. Company Visits and Project work.  

 

2nd week: Business Models (Monday-Thursday): how enterprises work, deal with the competitors and,  

generally speaking, compete in the global economy; which activities firms perform, how they perform them, 

how they create superior customer value (low cost or differentiated products) and put itself in a position to 

appropriate the value. Company Visits and Project work.  

 

3rd week: Creativity & Innovation (Monday-Wednesday): organizational processes which improve the ability 

to innovate products and services; skills needed to increase the orientation to innovation. Company Visits 

and Project work. Graduation Ceremony.  

BUSINESS STRATEGY & MARKETING MANAGEMENT 

 

1s week: Retail & Distribution Management (Monday-Thursday): Communication with final consumers and  

distribution chain; managing channel conflicts; optimizing channel structure. Company Visits and Project work. 

 

2nd week: Brand Management (Monday-Thursday): Creating and positioning brands; the power and the  

challenges of country brands. Company Visits and Project work. 

 

3rd week: Business Strategies for Luxury & Specialty Goods (Monday-Wednesday): Globalization and the new 

business arena; international strategy for fashion and design industries. Company Visits and Project work. 

Graduation Ceremony. 

OPERATIONS, LOGISTICS & LEAN MANAGEMENT 

1st week: Logistics and operation for Global businesses (Monday-Thursday): Foundations of logistics and  

operation for Global businesses; How to leverage competitive advantage based upon excellence in LOP.  

Company Visits and Project work.  

 

2nd week: Lean goals and strategies (Monday-Thursday): Toyota’s lessons for today’s companies; linking  

corporative strategies to lean management. Company Visits and Project work.  

 

3rd week: Lean management for industries and services (Monday-Wednesday): Broadening the concept of lean 

management: service sector and lean management concepts and practices. Company Visits and Project work. 

Graduation Ceremony. 

Conteúdo  

Programático 
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A CUOA Business School é um dos mais ativos centros de ensino de Administração da Europa.  

Fundada em 1957, é uma escola de negócios que opera com o apoio das universidades de Ca' Foscari de 

Veneza, Padova, Trento, Trieste, Udine, Verona e IUAV de Veneza. Localizada na Itália, ministra programas 

em inglês para alunos de toda a Europa e do mundo. É uma fundação privada, sem fins lucrativos, que 

apoia o ingresso de alunos de países emergentes. 

 

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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A CUOA Business School é representada na América Latina pelo 

Professor Ricardo Pitelli de Britto, responsável por gerenciar o 

programa de bolsas de estudos parciais para alunos de países 

emergentes. Por meio deste programa de bolsas, o aluno terá 

uma redução expressiva em seus gastos com o curso. 

 

Taxa de matrícula: € 60,00  

Esse valor poderá ser ainda parcelado em até 16 vezes sem 

acréscimo, a depender de sua data de preferência de embarque*. 

  

Estimativas de Gastos:   

Hospedagem: o programa possui desconto no valor da 

hospedagem no Hotel Valmarana em quarto individual do lado da 

Universidade. Nossos alunos pagam apenas € 40 por pessoa/dia, 

incluindo café da manhã e internet. 

Passagem aérea: Aproximadamente US$ 1000 e US$ 1400 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. 

Alimentação: o almoço servido em CUOA custa aproximadamente 

€ 12, incluindo prato principal, bebida e sobremesa. 

Curso Valor regular  

Valor com bolsa de 

estudos de 70% + 
matricula 

International  
Management &  
Leadership 

€ 5.620,71  € 1.747,00 

Business Strategy & 
Marketing  
Management 

€ 5.620,71  € 1.747,00 

Operations, Logistics 
& Lean Management 

€ 5.620,71  € 1.747,00 

Creativity, Innovation 
& Entrepreneurship 

€ 5.620,71  € 1.747,00 

Próximas Datas 

Estamos agora com as inscrições abertas para as 

 turmas de:  

 

 

 Julho de 2021 – início das aulas em 05/07  

(embarque do Brasil ~ 02/07) e término das aulas em 22/01 

(retorno ao Brasil ~ 24/07) 

 
 

 

Janeiro de 2022 – início das aulas em 10/01  

(embarque do Brasil ~ 07/01) e término das aulas em 27/01 

(retorno ao Brasil ~ 30/01) 
 

 
 

Julho de 2022 – início das aulas em 11/07  

(embarque do Brasil ~ 08/07) e término das aulas em 28/07 

(retorno ao Brasil ~ 30/07) 

 

 

Investimento 

* O curso deverá ter sido inteiramente pago antes de seu início 

Processo de Inscrição 

A primeira etapa para participar do programa é a solicitação de 

bolsa de estudos, por meio do envio de seu Application Form. Entre 

em contato conosco para obter o formulário de solicitação de 

bolsas (Application form). 

 

Mediante aprovação da solicitação e liberação de vaga, feita por 

meio da avaliação do currículo do aluno e verificação da  

disponibilidade de vagas, o aluno poderá confirmar sua inscrição via 

contrato do curso junto à instituição representante da CUOA 

Business School no Brasil – a vaga ficará disponível pelo período de 

uma semana. Demais condições: vide contrato.  

Certificação 

Certificate of Attendance - Emitido pela 

CUOA Business School. 
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Caso tenha interesse em conhecer melhor a opinião de nossos 

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

deste link. 

 

(51) 9975-0959 

Fernando.custodio@ibs-americas.com 

 
 

 

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

CEP 01311-000 – São Paulo SP  
 

 

Conheça a CUOA Business School: 
www.cuoa.it 

Valéria Monarca - internationalmba@cuoa.it 
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O programa é voltado a profissionais com experiência gerencial, pós graduandos e 
pós graduados na área da Administração de Empresas e áreas correlatas. 
 

Composto por 2 disciplinas que enfocam as visões mais atuais e relevantes da Gestão 
Estratégica, o programa visa a desenvolver o espírito crítico e criativo dos 
participantes, habilitando-os a liderar processos de transformação gerencial de 
cunho estratégico em suas organizações. 
 
Todas as aulas são ministradas em inglês, sem tradução, por professores da Pearson 
College London. Além das aulas de Estratégia, são organizadas visitas monitoradas a 
empresas para dialogar com gestores locais sobre seus desafios de mercado.  
 
O curso tem a duração de 2 ou 3 semanas, em período integral e ocorre de 2ª a 5ª 
feira, das 9:30 às 16:30. Para garantir um contato próximo entre o professor e os 
alunos, as turmas são compostas por grupos entre 15 e 35 participantes 
 

Como criar e entregar valor para seus clientes no mundo de hoje? O curso Advanced 
Topics in Business Management irá elevar sua habilidade de criar e liderar 
estratégias que irão permitir alcançar os resultados almejados pela sua empresa e 
impulsionar crescimento nos negócios em âmbito internacional. 
 
A Pearson College London, em parceria com o prof. Ricardo Britto, 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 única de ter contato com o ambiente cultural do Reino Unido e 
desenvolver conhecimentos relevantes para sua formação gerencial. 
 
Para apoiar a participação de jovens profissionais de todo o mundo, são oferecidas 
bolsas de estudos para este programa intensivo com aulas e visitas a empresas 
durante 2 semanas. Um módulo de 1 semana de Business English também está 
incluso, sem custo adicional, para os interessados em participar do programa. 
 
 

Convido a todos para conhecer e participar desta desafiadora experiência! 
 

Prof. Ricardo Britto 
Doutor pela USP em Administração 
Coordenador do programa 

 

Descrição do curso 

 

Veja o conteúdo detalhado do programa 

na página 2 

 

Veja datas e investimentos na 

página 4 

 

Programa de Bolsas de 

Estudos no exterior 
 

Apresentação 

N E S T E  F O L D E R  

1 Apresentação do Programa 

1 Descrição do curso 

2 Conteúdo Programático 

3 Organização 

4  Investimento e datas 

4 Inscrição 

 

Advanced Topics in Business Management 

“Articular conhecimentos 

avançados em 

Estratégia com uma 

intensa vivência 

internacional. Este é o 

objetivo do programa.” 

Programa de Bolsas de 

Estudos no exterior 



 

Curso intensivo de Estratégia em Londres 
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Advanced Topics in Business Management - ATBM 

Week 1: 

Optional module of Business English that allows the student to enhance the 

knowledge of the language for the communication in in the business context. 

 

The didactic material used by specialists in the area encourages the student to 

discuss the proposed topics through a practical and relevant. 

Week 2:  

International accounting practices context; Global report development; 

Financial decisions processes.  

Risk management objectives and decisions (impacts in organization and 

Business). Company visits and Business case studies; 

Week 3:  

Concepts and tool of legal and political aspects of international decisions; 

International law context affecting international trade and foreign investment. 

Company visits and Business case studies; 

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 a critério da coordenação. 

 

 

Um programa sob medida para sua 

necessidade 

 

Conteúdo Programático* 

 

O grupo irá visitar uma 
empresa conhecida da 
região ou receberá em sala 
de aula um executivo local 
para propiciar uma 
oportunidade de interação 
ao vivo com a realidade de 
negócios da Inglaterra. Os 
alunos receberão ainda 
sugestões de visitas a 
outras organizações e 
eventos para serem 
desenvolvidas mediante 
escolha dos alunos em seus 
horários livres. 
 

Veja as próximas datas do programa 

na página 4 

 

Nosso programa foi estruturado para ocorrer entre os semestres escolares, 
o que permite aos estudantes ampliar seus conhecimentos e participar de 
um programa internacional sem ter que se desligar de sua universidade ou 
trabalho no Brasil. 
 
Os certificados (ver mais adiante detalhes sobre a certificação) são 
conferidos aos alunos mediante sua presença em sala. Não há provas, mas 
os alunos apresentam seminários e trabalhos semanais.  
 
O objetivo é estruturar um programa bastante participativo e concreto, no 
qual os alunos de fato envolvam-se no desenvolvimento de atividades 
práticas. 

 

Visitas a empresas, 

organizações e 

eventos 

 

2 semanas de aulas e 

visitas a empresas em 

período integral, nos 

meses de Janeiro ou 

Julho, com finais de 

semana livres para 

turismo na Inglaterra. 

Campus da Pearson College London 
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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 instituições 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.  
 
Os programas internacionais de férias são coordenados pelo Prof. 
Ricardo Pitelli de Britto, doutor em Administração pela USP. Os 
alunos irão receber ampla assistência em sua preparação para a 
viagem e o curso, visando ao seu pleno aproveitamento.  
 
Nossa meta é 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 a sua preparação plena 
para as aulas, com várias semanas de antecedência; 

• Convites para participar de encontros presenciais e on-line 
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 (veja a seção 
Estimativas de Gastos na página 4); 

• Documentos e orientações para obtenção de seu visto de 
ingresso no Reino Unido; 

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

 
 

Advanced Topics in Business 

Management para profissionais 

buscando desenvolver estratégias 

competitivas e sustentáveis. 

Organização do Programa 

 

Nossos programas são 

estruturados para ocorrer 

entre os semestres 

escolares 
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  Investimento 

 A Pearson College London é representada na 
América Latina pela IBS, 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. Veja abaixo a comparação do valor normal 
deste programa e com o valor para bolsistas 
selecionados. Candidate-se o quanto antes para as 
bolsas disponíveis. 

Curso Valor total 
Valor com a  

bolsa de estudos de 
70% 

ATBM £ 4.686,50 £ 1.476,00 

Taxa de matrícula: £ 70 

 

Esse valor poderá ser ainda parcelado em até 16 
vezes sem acréscimo, a depender de sua data de 
preferência de embarque*.  

*O curso deverá ter sido inteiramente pago antes de seu início 

Estimativas de gastos:   

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

Passagem aérea: comprando junto com o grupo, os 
alunos gastam, aproximadamente, U$1200 com a 
passagem de ida e volta para Londres. 

Alimentação: há diversas opções acessíveis de 
alimentação em Holborn, próximo da Pearson 
College London. 

 

 

Próximas Datas 

 
Estamos agora com as inscrições abertas para as 
turmas de julho de 2021 e janeiro e julho de 
2022:  

Julho de 2021 - Início das aulas em 05/07 e 
término das aulas em 22/07 
 
Janeiro de 2022 - Início das aulas em 10/01 e 
término das aulas em 27/01 
 
Julho de 2022 - Início das aulas em 11/07 e 
término das aulas em 28/07 
 

 

 
A primeira etapa para participar do programa é 
a solicitação de bolsa de estudos, por meio do 
envio de seu Application form e de 
documentação atualizada de matrícula ou 
histórico escolar. Preencha e envie por e-mail 
aos professores Fernando Custodio e Roberto 
Diniz. 
 
Mediante aprovação da solicitação e liberação 
de vaga, feita por meio da avaliação do 
Application form do aluno e verificação da 
disponibilidade de vagas, o participante poderá 
fazer o contrato do curso junto à IBS américas, 
instituição representante da Pearson College 
London na América latina – a vaga ficará 
disponível pelo período de uma semana. 

 

Processo de Inscrição 

 

Certificação 

  
Os participantes do programa podem receber 
dois certificados: 
 

Certificate of Business - Emitido pela Pearson 
College London 
 

Business English Program – Emitido pela Pearson 
College referente ao módulo de inglês de 
Negócios incluso no programa. 
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Turma de Julho de 2019 

 

Solicite seu Application aos professores: 
 

Fernando Custodio e Roberto Diniz 

infosul@ibs-americas.com 

 
 

 

 
 

Informações na Pearson College London: - Ms. Lidia Kalinowska - 
lidia.kalinowska@pearson.com 

 



  

 

PROGRAMA 

DE BOLSAS DE 

ESTUDO NO  

EXTERIOR 



  

 

Neste 
Folder 

Cursos de férias na Europa 

Apresentação 

Descritivo geral 

O programa é voltado a jovens profissionais, graduandos ou graduados 

em diferentes áreas, que tenham interesse em aprimorar competências 

referentes a Pensamento Estratégico.  

Composto por 3 disciplinas que 

enfocam as visões mais atuais e 

relevantes da Gestão Estratégica, 

o programa visa a desenvolver o 

espíri to crítico e criat ivo dos 

participantes, habilitando-os a 

l i d e r a r  p r o c e s s o s  d e 

transformação gerencial de cunho  

estratégico em suas organizações. 

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, representada 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 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 única de ter contato com o ambiente cultural do 

Reino Unido e desenvolver conhecimentos relevantes para sua 

formação gerencial. 

 

                  O curso tem a 

duração de 3 semanas, em 

período integral e ocorre de 2ª 

a 5ª feira, das 9:30 às 16:30. 

Para garantir um contato   

próximo entre o professor e os 

alunos, as turmas são      

compostas por grupos entre 

15 e 35 participantes. 

1 

Apresentação do Programa 

 

Conteúdo Programático 

 

Organização do Programa 

 

Investimento, datas e inscrição 

 

Contato 
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Um curso sob medida para 

sua necessidade 

Conteúdo  

Programático 

CONTEMPORARY TOPICS IN BUSINESS STRATEGY - CTBS  

 

1st week: 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; Business  

Cases and Company Visits. 

 

2nd week: Sustainability and Business Strategy: Triple Bottom Line as 

a Corporate Objective, Sustainability and Competitive Advantage; 

Business Cases and Company Visits.  

 

3rd week: Strategic Innovation Management: Innovation Strategy, 

Reverse Innovation, Emerging Technologies; Co-creation and  

Intellectual Property Management; Public-Private partnerships;  

Business Cases and Company Visits. 

 

Módulo opcional e incluso nos programas: Business English. Basic  

structures of English for business contexts. Grammar and 

fluency. 

 

Leituras prévias: os alunos receberão um conjunto de artigos para 

leitura com 4 meses de antecedência, possibilitando sua melhor  

preparação para as aulas.  

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 negócios dos  

Estados Unidos. Os alunos       

receberão sugestões de visitas a 

organizações e eventos para    

serem desenvolvidas em seus  

horários livres. 

2 

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 são conferidos aos alunos mediante sua presença em sala, com apresentações de       

seminários e desenvolvimento de atividades práticas. 



  

 

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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Investimento 
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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).  

 

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.  

 

 
*Todos os valores apresentados estão sujeitos a alterações. 

Curso Valor regular  

Valor com bolsa de 

estudos de 70% + 

matrícula 

CTBS £ 3.605,00  £ 1.151,00 

Próximas Datas 

*O curso deverá ter sido  

inteiramente pago antes de 

seu início 

Processo de Inscrição 

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. 

 

Os participantes do programa recebem dois certificados: 

 

Certificate in Executive Management - Emitido pela Pearson College 

London 

 

Business English Program – Emitido pela Pearson College referente 

ao módulo de inglês de Negócios incluso no programa.  

Estamos agora com as inscrições abertas para as 

 turmas de:  

 

 

 Julho de 2021 – início das aulas em 05/07  

(embarque do Brasil ~ 02/07) e término das aulas em 22/01 

(retorno ao Brasil ~ 24/07) 

 

 
 

 

Janeiro de 2022 – início das aulas em 10/01  

(embarque do Brasil ~ 07/01) e término das aulas em 27/01 

(retorno ao Brasil ~ 30/01) 
 

 

 
 

Julho de 2022 – início das aulas em 11/07  

(embarque do Brasil ~ 08/07) e término das aulas em 28/07 

(retorno ao Brasil ~ 30/07) 
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Contato: (51) 9975-0959 

Fernando.custodio@ibs-americas.com 

 

 
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 

Caso tenha interesse em conhecer melhor a opinião de nossos 

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

deste link. 

https://www.pearsoncollegelondon.ac.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=WOsGDRMfF8M&list=PLs7U7ORSC85ze0zcBEnJ3cnHzikhHoMzB&index=2&t=2s

