EXTENSÃO INTERNACIONAL DE MBA
UCI – IRVINE E UCSC – SANTA CRUZ
CALIFÓRNIA

A UC é um complexo educacional com
campus em Berkeley, Davis, Irvine, Los
Angeles, Riverside, San Diego, San
Francisco, Santa Bárbara e Santa Cruz.
Irvine é um centro de excelência,
inovação, criatividade e pujança
econômica, tendo sido reconhecida
mundialmente por suas pesquisas em
muitos segmentos. Notabilizou-se em
1995 por ter dois prêmios Nobel em duas
áreas distintas – Frederick Reines, em
física e Sherwood Rowland, em química.
Está cotada entre as 10 melhores
universidades americanas, segundo a
revista US News.
INDEG-ISCTE Executive Education

APRESENTAÇÃO
O objetivo do programa é ampliar os conceitos e conhecimentos da área de Inovação e Negócios obtidos no curso
MBA da Fundação Getulio Vargas – FGV (Pós-graduação – nível Especialização). É uma excelente oportunidade
para os profissionais e executivos que desejam agregar esse diferencial de conhecimento, visando incrementar sua
empregabilidade no mercado atual competitivo de trabalho.

INNOVATION
Data de realização do curso: 24/07 a 08/08 de 2021
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PROGRAMA

 Introduction to Silicon Valley
 Innovation & Entrepreneurship in Silicon Valley
 Vision: Setting Purpose
 Entrepreneurial Leadership
 Design Thinking

 Entrepreneurship and Innovation
 Development of na Ecosystem
 Market Validation

 Corporate Innovation
 Visitas Técnicas
INDEG-ISCTE Executive Education
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Características do programa
Primeira semana em Santa Cruz – CA - Em alojamento
estudantil, com banheiro coletivo, almoço e jantar no
domingo, café da manhã, almoço e jantar de segunda a
quinta e café da manhã na sexta-feira.
Dia 30 e 31/07 – dias livres – sem alojamento e refeições.
Um dia de visitas técnicas no Vale do Silício – duas empresas
mundialmente conhecidas e uma visita ao Centro de Inovação
e Desenvolvimento de Santa Cruz.







Segunda semana em Irvine – CA - Em alojamento
estudantil, com banheiro coletivo, jantar no domingo,
café da manhã, almoço e jantar de segunda a sextafeira e café da manhã no sábado.
Final de semana livre: os alunos poderão optar por
fazer o trecho de Santa Cruz a Irvine de carro e
aproveitar a famosa estrada da costa californiana.
Duas visitas técnicas e um painel de discussão sobre
Inovação.
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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 MBA Executivo Internacional,
pertence a Universidade da Califórnia – Irvine 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 MBA (Pós-Graduação nível de Especialização), da
Fundação Getulio Vargas – FGV Management.
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CERTIFICAÇÃO
A Universidade da Califórnia, Irvine, 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 MBA da FGV – Fundação Getulio Vargas, com o
apostilamento do módulo internacional, os alunos devem atingir todas as exigências acadêmicas
durante o curso de MBA da FGV realizado no Brasil e também no Módulo 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.

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
Segunda a Domingo: Café da manhã, almoço e jantar.

 CURSO BUSINESS AND MANAGEMENT FOR INTERNATIONAL
PROFESSIONALS
 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, passporte, visto e demais despesas
particulares.
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STRONG I NTERNACIONAL
strong.com.br
mba.internacional (11) 3799-3859 / 99895-1252

