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UNIVERSIDADE DA CALIFÓRNIA - SAN DIEGO
A Universidade da Califórnia é um
complexo educacional com campus em
Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles,
Riverside, San Diego, San Francisco,
Santa Bárbara e Santa Cruz.
A UCSD alcançou rapidamente o status de
uma das principais instituições do país
para o ensino superior e pesquisa, e já
recebeu diversos prêmios Nobel, nas
áreas de psicologia/medicina, economia e
química.
A Universidade também ocupa posição de
destaque
nos
principais
Rankings
acadêmicos, como os das revistas U.S.
News e Newsweek e está entre as 50
universidades de maior prestígio do mundo

CONVÊNIO FGV E UCI
Foi celebrado convênio de interesse comum entre as
instituições FGV (Fundação Getulio Vargas) e UCSD
(Universidade da Califórnia – San Diego) nas áreas de
educação continuada.

APRESENTAÇÃO
O programa U.S. Business & Economic Strategies é direcionado para alunos do curso de Pós-graduação em
Administração de Empresas da FGV.
Este Módulo Internacional é um forte diferencial para os profissionais que estão ingressando na carreira executiva,
pois além das técnicas e metodologias adquiridas na fase nacional, estes jovens terão experiência internacional e
conhecimento das práticas econômicas e de mercado dos EUA, com foco no cenário globalizado.

U.S. BUSINESS & ECONOMICS STRATEGIES
Data de realização do curso: 20 a 29/08/2021
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PROGRAMA
I. Economia e Mercados
II. Empreendedorismo e Pequenas
empresas nos EUA
III. Painel
de
discussões
com
Empreendedores e Investidores
IV. Práticas Sustentáveis de Negócios
V. Sustentabilidade estratégica
VI. Globalização – Impactos nos
negócios americanos
VII.Distribuição e marketing Global
VIII.Workshop: Estratégico corporativo
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IDIOMA
As disciplinas serão disponibilizadas em Inglês, com tradução
simultânea para o português, opcionalmente.

DOCENTES
O quadro de professores, do Curso de Pós-graduação Internacional,
pertence a Universidade da Califórnia – San Diego e é composto por
profissionais habilitados a ministrar cursos de conteúdo avançado nas
áreas de negócios.

COORDENADOR DO CURSO
Prof. PhD Pedro Carvalho de Mello

PRÉ-REQUISITOS
Possuir certificado de conclusão, ou estar cursando a Pós-graduação de Administração de Empresas
(Pós-Adm) da Fundação Getulio Vargas – FGV Management.
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CERTIFICAÇÃO
A Universidade da Califórnia, San Diego, emitirá um certificado de participação a todos os
alunos que tiverem frequência mínima de 75% (Setenta e cinco por cento) no curso.
Para obter especialmente o certificado de Pós-graduação da FGV – Fundação Getulio Vargas,
com o apostilamento do módulo internacional, os alunos devem atingir todas as exigências
acadêmicas durante o curso de Pós-graduação em Adm. De Empresas realizado no Brasil e
também na extensão internacional: mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência
em aulas e conceito mínimo 7 (sete) no trabalho final. O certificado será entregue após a
conclusão da fase nacional.
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INCLUSO NO VALOR DO CURSO
 TRASLADO: Aeroporto / Universidade / Aeroporto , para alunos que
vão e voltam com o grupo e com passagens adquiridas com a Mais Fácil
Turismo.

 ALOJAMENTO
Em padrão universitário, dentro do Campus, sendo 2 (duas)
pessoas por dormitório.
 REFEIÇÕES
Sábado a sexta: Café da manhã, almoço, jantar e café da manhã
no sábado.
 CURSO U.S. BUSINESS & ECONOMICS STRATEGIES
 MATERIAL DIDÁTICO
 CERTIFICADOS
Emitidos pela Universidade da Califórnia e pela Fundação
Getulio Vargas - FGV – Management.
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INCLUSO NO VALOR DO CURSO
 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA
Aparelhagem e profissionais altamente qualificados.
 SEGURO VIAGEM
Cobertura desde o momento do embarque até o
desembarque, com assistência médica por acidente
ou enfermidade, gastos com medicamentos,
hospitalização, extravio de bagagem ou morte.

Observação: Não estão inclusas as despesas com
passagens aéreas, passaporte, visto e demais despesas
particulares.
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STRONG I NTERNACIONAL
strong.com.br

