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Inscrição

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 a IBS, 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 3 semanas. Um módulo de 1 semana de Business English também está
incluso, sem nenhum custo adicional, para os interessados em participar do
programa.
Convido a todos para conhecer e participar desta desafiadora experiência!

“Articular conhecimentos
avançados em
Estratégia com uma
intensa vivência
internacional. Este é o
objetivo do programa.”

Prof. Ricardo Britto
Doutor pela USP em Administração
Coordenador do programa
Veja o conteúdo detalhado do programa
na página 2

Descrição do curso
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 3 semanas, em período integral e ocorre de 2ª a 5ª feira,
das 9:00 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
Veja datas e investimentos na
página 4
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Curso intensivo de Estratégia em Londres

Um programa sob medida para sua
necessidade
3 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.

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.
Veja as próximas datas do programa

Conteúdo Programático*
Advanced Topics in Business Management – ATBM

na página 4

1st week: Business English
Perfecting your communication skills, focusing on Business Management jargons and
expressions commonly used by managers of international companies.
Campus da Pearson College London

Visitas a empresas,
organizações e
eventos
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.

2nd week: International Accounting and Finance & Risk Management
International accounting practices context; Global report development; Financial
decisions processes.
Risk management objectives and decisions and their impacts in organization and
Business. Company visits and Business case studies;
3rd week: Corporate Law & Business Strategy
Concepts and tool of legal and political aspects of international decisions; International
law context affecting international trade and foreign investment, Company visit &
Graduation ceremony.
Contemporary Topics in Business Strategy, discussing how to create and deliver
value to your clients in today’s world. This course will enhance your ability to
create and lead strategies that will achieve your organization’s desired outcomes
and drive growth for your business.
Background Readings: the students will receive a set of articles to be read, 4 months’
prior the program starts, enabling the best class preparation.
* Program content is subject to change without previous notice.

Curso intensivo de Estratégia em Londres
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Organização do Programa
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.

Nossos programas são
estruturados para ocorrer
entre os semestres
escolares
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Investimento

Próximas Datas

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.

Janeiro de 2019 - início das aulas em 07/01
(embarque no Brasil ~ 05/01) e término das
aulas em 24/01 (retorno ao Brasil ~ 26/01)

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

£ 4.550

£ 1365

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.

Julho de 2019 – início das aulas em 08/07
(embarque do Brasil ~ 06/07) e término das
aulas em 25/07 (retorno ao Brasil ~ 27/07)
Janeiro de 2020 – início das aulas em 06/01
(embarque do Brasil ~ 04/01) e término das
aulas em 23/01 (retorno ao Brasil ~ 25/01)

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 e de
documentação atualizada de matrícula ou
histórico escolar. Preencha e nos envie por email.
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 Americas,
instituição representante da Pearson College
London na América Latina – a vaga ficará
disponível pelo período de uma semana.
Demais condições: vide contrato de inscrição

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

Certificação

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

Os participantes do programa podem receber
dois certificados:

Solicite mais informações

Certificate of Business - Emitido pela Pearson
College London

Prof. Fernando Custodio
(51) 9.9975-0959
fernando.custodio@ibs-americas.com

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

Pearson College London: Prof. Will Holt will.holt@pearson.com

