
 

 
 

EDITAL 
Global MBA  

Módulo Internacional Ibmec 
 

 
O Modulo Internacional do Global MBA Ibmec tem por objetivo integrar 
o aluno no contexto internacional através de atividades oferecidas ao 
longo do curso e ministradas no exterior, complementando a formação 
do aluno.  
 

 
I. DEFINIÇÃO  

 
a. O Módulo Internacional do Global MBA Ibmec consiste num curso de 

negócios intensivo com duração de 1 semana que será ministrado em 
Chicago, no Ibmec Executive Center*. 

 
b. O Modulo Chicago terá como tema a atualidade dos negócios e da 

globalização.  
 

c. O programa ocorrerá em Agosto de 2017, tendo início no dia 13 e 
término dia 19 de Agosto. 

 
d. Os participantes terão a oportunidade de interagir com professores 

internacionais de prestigiadas instituições de ensino internacionais e 
de ampliar o seu conhecimento acadêmico e profissional.  

 
e. O programa conta com estudo aplicado. 

 
f. O curso é composto por 30 horas, sendo 20 horas em sala de aula + 

10 horas de atividades complementares, e será ministrado por um 
Professor de Business com titulação em escolas de ponta ou de 
instituições de ponta. 

 
g. Ao final do programa, todos os participantes receberão um certificado 

internacional, assinado pelo professor regente e pelo Ibmec. 
 

 

*O Ibmec Executive Center fica localizado no endereço disposto abaixo:  
 
225 W. Washington St. 
Ste. 100 
Chicago, IL 60606 

 
 

II. DO PROGRAMA  



 

 
 

a. O Módulo Internacional oferece um curso de 30 horas de duração, 

sendo 20 horas em sala de aula + 10 horas de atividades 

complementares. O curso será ministrado em Inglês sobre um tema 

relevante na área de negócios e internacionalização. 

 

b. O programa incluirá estudo aplicado.  

 

c. O programa incluirá o material didático utilizado no curso.  

 

d. Hospedagem no hotel Holiday Inn Chicago Mart Plaza River North, 

durante o período do curso (de 13/08 até 19/08). 

 

e. Transporte do Hotel para o curso – ida e volta, durante o período do 

curso.  

 

f. Não estão incluídos:  Passagens aéreas, serviço de transfer hotel - 

aeroporto, alimentação dos alunos, deslocamentos nos horários livres 

e quaisquer despesas pessoais envolvidas que não estejam aqui 

elencadas. 

 

 

III. DA AGENDA DO CURSO 
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IV. DA ELEGIBILIDADE  
 



 

 
a. Podem participar do Módulo Internacional do Global MBA Ibmec todos 

os estudantes dos cursos de pós-graduação do Ibmec.  

 

b. Para os alunos matriculados do programa Global MBA e LLM, o valor 

do módulo internacional já está incluído no valor do curso.  

 

c. Para estudantes pertencentes aos demais cursos de pós-graduação 

do Ibmec o módulo internacional é facultativo mediante ao pagamento 

do curso no valor de USD 1000.00*. 

 

*Neste valor está incluso somente o custo do curso, horas de estudo 

aplicado bem como o material didático utilizado no decorrer do 

programa. 

 

d. O aluno deverá apresentar um comprovante de proficiência na língua 

inglesa. Serão aceitos: TOEFL IBT (pontuação mínima de 80 IBT), 

IELTS (Nível B2) e Certificados de conclusão de cursos de inglês que 

apresentem nível B2.  

 

e. O aluno deve apresentar passaporte e visto validos por 8 meses pelo 

menos, sendo 2 meses antes do modulo, caso contrário sua matricula 

será cancelada. 

 
 

V. DA INSCRIÇÃO 
 

1. As inscrições para o módulo internacional do Global MBA Ibmec serão 
realizadas no período de 01/03/2017 a 20/06/2017, através do link: 
bit.ly/globalmbaibmec 

 

2. Os seguintes documentos devem ser juntados no momento da inscrição:  

a. Cópia do Histórico Acadêmico. 

b. Cópia do comprovante de proficiência em língua inglesa. 

c. Cópia passaporte e visto validos por 8 meses pelo menos, sendo 2 
meses antes do modulo, caso contrário sua matricula será cancelada. 
d. Curriculum Vitae. 
 
   

*Os documentos listados acima devem ser enviados nas versões digital e física 
para o departamento de Convênios Internacionais do Ibmec Rio de Janeiro, até 
20/06/2017 impreterivelmente. 

 

 

 
 

VI.  EMENTA DO CURSO 
 

1.  DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO 



 

 
 
Utilizando cases internacionais discutiremos como classe atual procura explorar 

o papel da gestão intercultural num ambiente de negócios interconectado. O 

curso também aborda questões enfrentadas pelos funcionários expatriados e 

suas organizações. 

2. PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS 

 

a. Mobilidade Global de Talentos 

b. A Cultura 

c. Culturas de Alto e Baixo Contexto 

d. Barreiras Culturais  

e. Dimensões Culturais  

f. Estratégia para a Gestão de Culturas 

g. Tomada de Decisões Éticas 

h. Percepções de Corrupção  

i. Sistemas Jurídicos Internacionais 

j. Desafios Enfrentados Pelos Expatriados 

k. Lições Finais 

 

3. METODOLOGIA 

Serão utilizados estudos de casos internacionais, simulações e trabalhos em 

pequenos grupos que promovam a interação entre os participantes do programa. 

O programa também incluirá um trabalho de fim de curso com apresentação oral 

dos estudantes.  

 

4. PROFESSOR CONVIDADO  

 

William Bommer 

 

O Sr. William Bommer possui um Ph.D. Comportamento Organizacional 

da Universidade de Indiana, listado entre os 115 melhores faculdades nos EUA. 

Ele é professor de Administração na Universidade Estadual de Fresno e é 

presidente do Conselho da Sociedade Nacional de Negócios e Economia - uma 

organização multidisciplinar que promove a pesquisa interdisciplinar. 

A pesquisa de William sobre liderança transformacional e 

comportamentos organizacionais de cidadania tem sido amplamente publicada 

nos principais jornais periódicos de gestão como o Journal of Applied 

Psychology, o Academy of Management Journal, o Comportamento 

Organizacional e os Processos Humanos de Decisão, a Psicologia do Pessoal e 

o Journal of Management. 

 

 


