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CURSOS DE FÉRIAS NA CALIFÓRNIA

Apresentação
O Instituto Mauá de Tecnologia, com o objetivo de oferecer as melhores
oportunidades de desenvolvimento internacional para seus alunos e egressos (exalunos), acaba de firmar um convênio acadêmico com a University of La Verne
(ULV) para Programas de Curta Duração. Tais programas ocorrem nos meses de
janeiro e julho de cada ano, versando sobre as principais áreas temáticas de
interesse dos jovens profissionais.
A University of La Verne é uma das mais tradicionais e respeitadas universidades
americanas. Fundada em 1891, está localizada na Califórnia, a 40 minutos de Los
Angeles, no coração do mais rico estado americano, na cidade de La Verne. A ULV
é uma instituição sem fins lucrativos e está ligada a fundações que apoiam o
ensino a estudantes de países emergentes.
Além da qualidade dos programas oferecidos, um grande diferencial do convênio
é a disponibilidade de bolsas de estudos da ordem de 70% para alunos e egressos
do IMT que estão estudando e 60% para aqueles que não estão estudando

Descrição Geral
Os cursos são voltados para graduandos, pós-graduandos e pós-graduados de
diversos campos do saber com interesse em aprofundar estudos em áreas
específicas da gestão (ver lista de cursos adiante), em paralelo ao
desenvolvimento da proficiência no idioma inglês.
O objetivo é adicionar importantes conhecimentos de Gestão, oferecendo uma
visão avançada de tópicos contemporâneos sobre o tema escolhido e uma
imprescindível experiência internacional.
Os cursos têm duração de 03 semanas e ocorre de 2ª a 5ª feira. As aulas são
ministradas inteiramente em inglês, em período integral, das 09h00 às 16h00.
• Carga Horária: 80 horas-aulas
Para garantir um contato próximo entre o professor e os alunos, as turmas são
compostas por grupos entre 15 e 30 participantes.
Para os alunos que tem o objetivo de aperfeiçoar o idioma inglês, há ainda a
opção e cursa um programa de imersão total no inglês – “Business English – First
Lessons”.
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Um curso sob medida para sua necessidade
Os cursos permitem ao aluno avançar seus conhecimentos em um programa
internacional sem ter que desligar-se de sua universidade ou trabalho no Brasil. Os
programas, equivalentes a uma extensão ou especialização, foram estruturados
para serem cursados em janeiro ou julho, de 2ª a 5ª feira, deixando livres 3 finais de
semana em uma das regiões turísticas mais procuradas do mundo, o que permite
um intercambio cultural adicional.
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.

Conteúdo Programático - Graduate
Indicado para candidatos que desejam ter sua 1ª
experiência Acadêmica Internacional

Strategy & Marketing - SM
Strategic Topics: Strategic Planning; Marketing and Market
conquest. Company visits and Business cases. Business English.

Finance & Accounting - FA
Financial Environment: Global Finance; Global Accounting.
Company visits and Business cases. Business English.

Leading & Coaching the Human Organization - LCO
Special topics in Organizational Theory; Mentoring, tutoring and
coaching; Managing the human asset. Company visits and
Business cases. Business English.

Contemporary Topics in Public Administration - PA
Foundational theories and contemporary approaches; Public
Personnel; Policy Formation; Budgeting Auditing. Company visits
and Business cases. Business English.

Business English-First Lessons - BEFL
Basics structures of English for business contexts. Grammar and
Fluency. Company and organizations visits – no tutoring or
translation.
•

Sujeito a alteração a critério da coordenação

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 com a
realidade de negócios
dos EUA.
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Programas Advanced
Os programas advanced são indicados para profissionais de desejam
aprofundar seus conhecimentos em áreas específicas de administração e
gestão.
Pré-requisitos: o candidato deve ter mais de 03 anos de experiência e
formação acadêmica específica na área de pós-graduação.

Conteúdo Programático - Advanced
Advanced Topics in Project Management - ATPM
Strategic & Management for Project Based Organizations: The
Human Side of Project Management: Managing Megaprojects.
Company visits and Business cases. Business English.

Advanced Topics in Business Strategy - ATBS
Environmental analysis and opportunity scanning. From Planning
to Strategy 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 Offering.
Company visits and Business cases. Business English.
•

Sujeito a alteração a critério da coordenação

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 com a
realidade de negócios
dos EUA.
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Organização do Programa
A organização dos programas oferecidos pela University of La Verne tem o apoio
da área de Relações Internacionais do IMT e da IBS Américas (empresa
representante da ULV no Brasil). Os estudantes receberão ampla assistência em
sua preparação para a viajem e curso, visando seu pleno aproveitamento.
No campus da University of La Verne, no período das aulas, haverá uma equipe de
apoio que auxiliará os alunos na logística, administração e estrutura da ULV a fim
de orientar e sanar as possíveis dúvidas.
A meta da ULV é oferecer educação internacional com foco na realidade do
estudante brasileiro. Cientes das dificuldades para esses estudantes cursarem um
programa no exterior, provemos um conjunto de informações e documentos aos
alunos, facilitando o processo de organização da viagem.
Convidamos você para conhecer um pouco mais sobre a University of La Verne:
https://facebook.com/InstitutoMaua/videos/384276559163063/
https://www.instagram.com/p/B2XXBySBxYG/
http://blog.maua.br/2019/09/conheca-os-cursos-de-ferias-na-university-of-la-verne-ulv/
https://youtu.be/ZTzKTojgMRI
https://youtu.be/22Ukuex9cEM

Em síntese, o aluno receberá:
•

•

•
•
•

Textos de leitura prévia: os alunos receberão um conjunto de artigos para
leitura, com 4 meses de antecedência, possibilitando sua melhor preparação
para as aulas;
Convites para participar de encontros com grupos de outros alunos que irão
para ULV com o objetivo de compartilhar informações e conhecer as pessoas
que irão fazer seu curso e outros.
Orientações sobre como obter passagens aéreas e se hospedar a preços muito
acessíveis;
Documentos e orientações para obtenção do visto de ingresso nos EUA;
Sugestões de passeios, turismo, compras e visitas técnicas livres nos fins de
semana.
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Investimento: Programas Graduate
Por meio de um programa de Bolsa de Estudos ofertado ao IMT, os alunos e
egressos terão uma redução expressiva em seu investimento com o curso. Veja
abaixo os valores normais dos cursos e com a bolsa de estudos que poderá ser
concedida a você mediante análise do Application.
• Para candidatos que estão estudando bolsa de 70%
• Para candidatos que não estão estudando bolsa de 60%

Cursos

Valor com Bolsa de Valor com Bolsa de
Valor Regular
Estudos de 70% + Estudos de 60% +
Sem Matricula
matrícula
matrícula

SM, FA,
LCO, PA

$6.479

$2.034

$2.681

BEFL

$4.532

$1.450

$1.903

Investimento: Programas Advanced
•
•

Para candidatos que estão estudando, bolsa de 70%
Para candidatos que não estão estudando, bolsa de 60%

Curso

Valor com Bolsa de Valor com Bolsa de
Valor Regular
Estudos de 70% + Estudos de 60% +
Sem matrícula
matrícula
matrícula

ATPM,
ATMM

$6.860

$2.148

$2.834

ATBS,
ATFD

$7.560

$2.358

$3.114

CONDIÇÕES GERAIS
• Para pagamentos dentro do prazo será oferecido um desconto de 3%
• Taxa de matrícula: U$ 90,00
• O valor do curso poderá ser 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.
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Outros Investimentos
§

Hospedagem: Os alunos podem se hospedar em um dos
hotéis/housing indicados abaixo, ou procurar a melhor opção em
sites de reservas de acomodações
Janeiro – Hospedagem no Hotel Ontário International Airport,
Fairfield by Marriott ou similar, com valor de aproximadamente U$
50,00 por dia/pessoa, em apartamento duplo, incluindo café da
manhã, internet e estacionamento.
Julho – Hospedagem nos hotéis citados acima ou housing da ULV,
com tarifa de aproximadamente U$38,00 em apartamento single e
U$35,00 em apartamento duplo.

§

Passagem aérea: os alunos gastam aproximadamente U$ 1.300 com
a passagem ida e volta para Los Angeles.

§

Alimentação: O almoço servido na ULV custa aproximadamente U$
10, incluindo prato principal, bebidas e sobremesa.

§

Visto: B1/B2 (turismo e negócio) é o requisito. A Universidade
enviará documentos para o aluno apresentar no consulado.

Próximas Datas
Inscrições abertas para as turmas de:

Período

Embarque
no Brasil

INÍCIO DAS
AULAS

TÉRMINO
DAS AULAS

Retorno ao
Brasil

Janeiro de 2021

~ 09 jan

11/jan

28/jan

~ 30 Jan

Julho de 2021

~ 02 jul

02/jul

22/jul

~ 25 Jul

Janeiro de 2022

~ 08 jan

10/jan

27/jan

~ 29 Jan

Julho de 2022

~ 09 jul

11/jul

28/jul

~ 30 Jul

•

Importante: o participante deve chegar com alguns dias de antecedência
para se adaptar ao local, ao fuso horário e conhecer o campus da ULV. A
visita à ULV (campus tour) ocorrerá no fim de semana, antes do início da
aula.
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Processo de Inscrição
A primeira etapa para participar do programa é a solicitação de bolsa de estudos,
por meio da submissão de seu Application. Entre em contato para obter o
formulário de solicitação (application) e iniciar o processo de inscrição.
Mediante aprovação da solicitação e liberação da bolsa de estudos, a IBS
Americas (instituição representante da University of La Verne no Brasil) realizará
os tramites contratuais, além do apoio ao longo de preparação da viagem. A
bolsa de estudos ficará disponível pelo período de uma semana.

Certificação
Os participantes do programa recebem dois certificados:
• Certificate in Executive Management – Emitido pela ULV;
• Business English Program – Emitido pela ELS referente ao módulo de
inglês de Negócios incluso no programa.

Contato
Para mais informações e solicitação do Application:
Apoio no IMT - Prof. Marcos Martão
• marcos.martao@maua.br
• +55 (11) 98142 7276
Coordenador dos Programas Internacionais do IMT –
Sr. Guilherme Ginjo
• Relacoes-internacionais@maua.br
• +55 (11) 4239 3455

