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A University of La Verne, representada no Brasil pelo Prof. Ricardo
Pitelli de Britto, diretor da International Business School Americas,
oferece a alunos de instituições de Ensino Superior (pós-graduandos e
pós-graduados) a possibilidade de cursar seus programas intensivos
em Administração ou imersões em inglês de Negócios. Tais programas
ocorrem nos meses de janeiro, julho e setembro de cada ano,
versando sobre temas de interesse para jovens profissionais.
Atuando no Brasil desde 2003, já acolhemos mais de 4.000 alunos
brasileiros, sobretudo da Universidade de São Paulo, UNESP, UFSCar,
UFMG, UFRJ entre outras universidades do Estado e fora do estado de
São Paulo. Os estudantes são apoiados por um extenso e bemsucedido programa de bolsas de estudos, que cobre 70% de suas
despesas com o curso escolhido.
Veja o conteúdo detalhado do
programa na página 2

Descritivo Geral do Curso
“Articular conhecimentos
teóricos em
Administração com uma
intensa vivência
internacional. Este é o
objetivo deste
programa.”

Os cursos são voltados a pós-graduados e pós-graduados em Administração
ou outros campos de saber, com interesse em aprofundar estudos em áreas
específicas do conhecimento em gestão (ver listagem de cursos mais
adiante). São ministrados inteiramente em inglês, com aulas e atividades,
permitindo um contato profundo do aluno com a realidade americana de
Negócios. É oferecido ainda um valioso módulo de Business English na ELS,
sem custo adicional. O objetivo é atender às expectativas de formação em
Administração em paralelo ao desenvolvimento de proficiência no idioma
inglês. 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 em janeiro e julho e 2 semanas em
setembro (com a mesma carga horária), e ocorrem em período integral - 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.
Veja datas e despesas na página 4
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Cursos intensivos de Administração nos Estados Unidos

Um programa sob medida para sua
necessidade
3 semanas de aulas e
visitas a empresas em
período integral, nos
meses de Janeiro, Julho
ou Setembro, com finais
de semana livres para
turismo na Califórnia.

Os cursos permitem ao aluno alavancar seus conhecimentos em um
programa internacional sem ter que desligar-se de sua universidade ou
estágio no Brasil. Os programas, equivalentes a uma extensão pósgraduada no Brasil, foram estruturados para serem cursados em janeiro,
julho e setembro, deixando livres 3 finais de semana em uma das regiões
turísticas mais procuradas do mundo.
Os certificados (ver mais adiante detalhes sobre a certificação emitida
aos participantes) 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 na página 4

Conteúdo Programático*

Campus Principal da ULV na Califórnia

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 dos
Estados Unidos. Os alunos
receberão ainda sugestões
de visitas a organizações e
eventos para serem
desenvolvidas mediante
escolha dos alunos em seus
horários livres.

• Advanced Topics in Project Management - ATPM
Strategy & Management for Project Based Organizations;
The Human Side of Project Management; Managing Megaprojects.
Company visits and Business cases. Business English.
• Advanced Topic in Business Strategy - ATBS
Environmental analysis and opportunity scanning; From Strategic
Planning to Strategic thinking; execution and control methods.
Company visits and Business cases. Business English.
•

Advanced Topics in Financial Decisions & Corporate Policy ATFD
The theory of Finance and financial decision making; Corporate Policy:
Theory,
evidence
and
applications;
International
Financial
Management. Company visits and Business cases. Business English.
• Advanced Topics in Marketing Management – ATMM
Managing customers in the Globalized World; International Products
and Branding; Managing Global Markets and Offerings. Company visits
and Business cases. Business English.
• Business English-First Lessons - BEFL
Basic structures of English for business contexts. Grammar and fluency
– 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.
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Organização do Programa
A University of La Verne é uma instituição de Ensino localizada na Califórnia, na
cidade de La Verne. Com mais de 100 anos de existência, a ULV oferece programas
de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em diversas áreas do
conhecimento. Seu corpo docente é formado por doutores com vasta experiência
profissional e acadêmica.
Desde 2003, a universidade vem recebendo anualmente alunos brasileiros
em seus programas. Sob a coordenação do Prof. Dr. Ricardo Pitelli de
Britto, o programa irá prover assistência aos alunos em sua preparação à
viagem e ao 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 (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.

Enfim, trabalhamos para que seu programa seja perfeitamente organizado e
aproveitado, ainda que oferecendo aos participantes total liberdade para definirem
suas agendas e rotinas extraclasse.

Programas em diversas áreas da
Administração de Empresas, voltados à
realidade do estudante brasileiro

Educação internacional
com foco nas
necessidades e
peculiaridades
brasileiras
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Investimento

Próximas Datas

A University of La Verne é uma fundação privada,
sem fins lucrativos, que oferece um subsídio 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
os valores normais dos cursos e com a bolsa de
estudos que poderá ser concedida a você mediante
análise de currículo.

Estamos agora com as inscrições abertas para as
turmas de julho e setembro de 2019 e janeiro de
2020:

Cursos

Valor total

Valor com bolsa de
estudos de 70% +
Taxa de matrícula

ATPM,
ATMM

US$ 6.859,80

US$ 2.057,94

ATBS, ATFD

US$ 7.560,20

US$ 2.358,00

BEFL

U$ 4.532,00

U$ 1.450,00

Setembro de 2019 – início das aulas em 02/09
(embarque do Brasil ~ 30/08/2019) e término das
aulas em 13/09 (retorno ao Brasil ~ 16/09/2019)
Janeiro de 2020 – início das aulas em 06/01
(embarque do Brasil ~ 03/01/2020) e término das
aulas em 23/01 (retorno ao Brasil ~ 26/01/2020)
Julho de 2020 - início das aulas em 06/07
(embarque no Brasil ~ 04/07/2020) e término das
aulas em 23/07 (retorno ao Brasil ~ 26/07/2020)

*Taxa de matrícula: US$90,00
Esse valor poderá ser ainda parcelado em até 16
vezes sem acréscimo, a depender de sua data de
preferência de embarque. O curso deverá estar
quitado até 30 dias antes da data da viagem*.
Estimativas de gastos adicionais:
Hospedagem: o programa subsidia também sua
hospedagem no Hotel Ontário International Airport,
Fairfield by Marriott ou similar. Nossos alunos
pagam aproximadamente U$ 50 por dia, incluindo
café da manhã, internet e estacionamento, em
apartamento duplo no Double Tree by Hilton Hotel
ou similar. Há possibilidade de housing na
Universidade em julho.
Passagem aérea: comprando junto com o grupo, os
alunos gastam, aproximadamente, U$1300 com a
passagem de ida e volta para Los Angeles.

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 currículo do
aluno e verificação da disponibilidade de vagas,
o aluno poderá fazer o contrato do curso junto à
IBS Americas, instituição representante da
University of La Verne no Brasil – a vaga ficará
disponível pelo período de uma semana.

Alimentação: o almoço servido na ULV custa U$ 10,
Demais condições: vide contrato
incluindo prato principal, bebida e sobremesa.
*O curso deverá ter sido inteiramente pago antes de
seu início

Certificação

Os participantes do programa recebem dois
certificados:
Certificate in Executive Management (na área
temática de sua escolha) - Emitido pela University
of La Verne

Business English Program – Emitido pela ELS
referente ao módulo de inglês de Negócios incluso no
programa.
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University of La Verne
Abraham Campus

Mais informações:
IBS - International Business School Americas
www.ibs-sp.com.br
 Avenida Paulista, 2073, Edifício Horsa II
Conjuntos 103-104 1° andar
 CEP 01311-000 – São Paulo SP
 +55 (11) 3262.2782

Solicite seu Application e tire suas dúvidas por e-mail:
caroline.silveira@ibs-americas.com
Informações na University of La Verne:
laverne.edu

