
 

Apresentação 
 

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 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. 

 
 
Convidamos todos a conhecer e participar destes programas. 
 

Cursos de férias em New York 

Os cursos são voltados a graduandos e recém-graduados de diversos 
campos do saber com interesse em aprofundar estudos em áreas 
específicas do conhecimento em 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 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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• 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. 

• 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 de acordo com a coordenação. 

 

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. 
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Os programas temáticos 
preveem 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 
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negócios dos Estados Unidos. Os 
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horários livres. 
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Os programas em New York são ministrados em uma tradicional 
instituição de Ensino Superior, 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 a 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 a preços 
muito acessíveis (veja a seção Estimativas de Gastos na 
página 4); 

• 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. 

 

*A Universidade definirá o campus utilizado próximo a data do curso.  
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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.  

 

Cursos Valor 
regular+ 

matricula 

Valor com bolsa de 
estudos de 70%  

MVM, CPM, 
CFM, ST 

US$ 7.844 + 
$90 

US$ 2.443 

BEFL US$ 5.765 + 
$90 

US$ 1.819 

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

 

Estimativas de Gastos:   

 

Hospedagem: O programa oferece hospedagem 
opcional nos dormitórios da universidade em New 
Paltz, pela tarifa total de U$715. Em Albany, 
indicamos o Hotel Fairfield Inn, próximo à 
Universidade, pela tarifa por dia de U$40 mais taxas, 
incluindo café da manhã. 

 

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): A depender da 
data do curso 

 

Investimento 

*O curso deverá ter sido inteiramente pago antes de 

seu início 

Próximas Datas 

Estamos agora com as inscrições abertas 
para as turmas de: 

 

- Janeiro de 2019 - Início das aulas em 
07/01 (embarque no Brasil ~05/01) e 
término das aulas em 25/01 (retorno ao 
Brasil ~26/01) 
 
- Julho de 2019 – Início das aulas em 08/07 
(embarque no Brasil 06/07) e término das 
aulas em 25/07 (retorno ao Brasil 26/07) 
 
- 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) 
 

 

Certificação 
 
 
 
Os alunos receberão dois certificados: 

- Certificate in Executive Management - Emitido 
pela instituição onde ocorre o programa. 
 

- Business English Program – referente ao módulo 
de inglês de Negócios incluso no programa. 
 
O aluno pode usar a carga horária dos cursos para 
abatimento de horas de atividades complementares em 
sua faculdade. 

 
 
 
 
 
 

Graduação  programa Competitive Project Management –        New 

York - 2013 
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Solicite Application e Modelo de Contrato 

 
 

(51) 9.9735-5787 Caroline Silveira  

caroline.silveira@ibs-americas.com 

 

 

Informações nas Universidades (www.newpaltz.edu) 

(www.albany.edu) 

 

 
 
 

 

Processo de Inscrição 

A primeira etapa para participar do 
programa é a solicitação de bolsa de 
estudos, por meio da submissão de seu 
formulário de solicitação de bolsas- 
Application. Entre em contato conosco 
para obter o formulário (application).  
 

Depoimentos de alunos 

Caso tenha interesse em conhecer melhor a opinião de nossos ex-alunos, convido você a assistir 
aos depoimentos, por meio deste link. 
 
 

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 aluno poderá fazer o contrato de inscrição 
do curso junto à IBS-SP. A vaga ficará disponível 
pelo período de uma semana. 
 

Demais condições: vide contrato 

 

mailto:caroline.silveira@ibs-americas.com
https://www.youtube.com/watch?v=qmO3rDvavbQ&list=PLs7U7ORSC85wKlvwpDMrdazME1KHL2-_9

