ESPANHA-CEF-UDIMA
Curso Superior en Gestión de Empresa y Negocios Internacionales
Saída: 16 de novembro de 2019

Retorno: 24 de novembro de 2019

(saída do Brasil no dia 16, chegada em Madrid dia 17- saída de Madrid dia 23, chegada no Brasil dia 24)

O que é o programa?
É uma experiência internacional de aprendizagem de 1 semana na Espanha, em Madrid, com um total
de 30h de curso, de segunda a sexta, das 8h30 às 14h30, com os renomados professores do grupo CEFUDIMA da área de administração de empresas com ampla experiência profissional e docente na
mesma.
Tal curso pretende dar uma visão geral do conjunto da Administração estratégica, marketing e
comercial dos recursos humanos e dos aspectos chave do negócio internacional da empresa, porém
mais focado em um ponto de vista mais prático e em um contexto para futuros profissionais imersos na
gestão e administração de empresas. Em cada módulo se realizará uma introdução aos conceitos
teóricos correspondentes, acompanhando a explicação prática.
Para quem ele é destinado?
Para empresários, profissionais de nível gerencial e estudantes de Pós-graduação, MBA, Master ou
Finalistas de Graduação das áreas de Administração ou Business, que pretendam ampliar
conhecimentos e reforçar o Currículo Internacional através de uma Experiência Internacional de
Aprendizagem. Também para graduandos com interesse na temática.
Como é o Programa?
O programa se realizará na cidade de Madrid, tendo 5 horas diárias de aula, uma visita técnica e um city
tour em Madrid e Toledo.
Os temas tratados serão:
1.
2.
3.
4.
5.

Estrategia de Empresas y Economía Internacional
Aspectos Claves en la Gestión de la Empresa desde la óptica del Negocio Internacional
Marketing y Comercialización en Entornos Digitales
Apartado de RRHH
Apartado Práctico de Iniciación al Trading

O pacote inclui:
- 30h de curso lecionado pelo CEF- UDIMA;
- Visita Técnica a uma empresa;
- Visita à Universidade;
- 6 noites de acomodação, em apartamento duplo, compartilhado com outro participante do programa
no Hotel Trafalgar, 4 estrelas – ou similar;
- Cafés da manhã;
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto ;
- City Tour, em Madrid
- City Tour em Toledo
- Orientação pré-embarque;
- Certificado
- Seguro saúde internacional;
- Acompanhamento de um Professor da USF.
Não está incluso:
Despesas com documentação para a viagem; Despesas pessoais; Passagem aérea internacional .

Investimento terrestre:
POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
10 x R$ 785,15 – cartão crédito
5 x R$ 1491,79– cartão de crédito
3 x R$ 2355,45 – boleto
15 % a vista – R$ 6673,78
(Possibilidade de upgrade para single)
* Câmbio bloqueado para confirmação até 25 de julho de 2019.

