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MANAGEMENT PROGRAMS
I N-C AMPUS

Programas de imersão acadêmica exclusiva para executivos da alta direção da
América Latina

Programas intensivos de um semana para executivos com agendas ocupadas.
Certificado emitido pela universidade.
Oportunidade única de atualizar seus conhecimentos, compartilhar experiências reais e
estabelecer redes de contato de primeiro nível.
Programas com tradução simultânea inglês - espanhol e material acadêmico em
ambos os idiomas, para promover a interação e participação de todos em sua língua
nativa.
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SENIOR EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM
at Yale School of Management
New Haven, Connecticut, EUA.

13 à 17 de Maio

Exclusivamente para a alta direção, este programa fornece uma visão de liderança estratégica,
que as organizações de hoje necessitam, além de ferramentas e aumento de perspectivas, com
sessões interativas e atividades de aprendizagem experiencial.

SENIOR HR EXECUTIVE PROGRAM
at The University of Michigan´s Ross School of Business
Ann Arbor, Michigan, EUA.

08 à 11 de Julho

Contando com os maiores experts do mundo, este programa apresenta as últimas estratégias e técnicas,
para assegurar que sua equipe de recursos humanos entregue maior valor para a empresa.

CEOS’ MANAGEMENT PROGRAM
at Kellogg School of Management
Evanston, Illinois, EUA.

30 de Junho à 06 de Julho

Ajuda o CEO a desenvolver estratégias, obter resultados e aperfeiçoar suas
habilidades profissionais, tais como liderança, negociação e trabalho em equipe.

CORPORATE AND BUSINESS STRATEGY PROGRAM

at The Wharton School University of Pennsylvania
Philadelphia, Pennsylvania, EUA.

05 à 09 de Agôsto

Este programa fornece ferramentas para criar oportunidades únicas e superar a concorrência
em uma cultura de inovação em toda a organização, para atender às necessidades estratégicas do
negócio.

CFO S’ EXECUTIVE PROGRAM

at The University of Chicago Booth School of Business
Chicago, Illinois, EUA.

25 à 30 de Agôsto

Focado na tomada de decisões, no crescimento sustentável e na redefinição do papel dos CFOs como
membro-chave da equipe que formula e implementa as estratégias da empresa. .

CORPORATE GOVERNANCE

at Yale School of Management
New Haven, Connecticut, EUA.

09 à 13 de Setembro

Este programa fornece uma estrutura de entendimento de governança corporativa e as responsabilidades
do conselho de administração, bem como ferramentas e amplitude de perspectivas para orientar sua
empresa de maneira transparente e ética.
.

LEADING INNOVATION FOR ENGINEERS

at MIT Professional Education
Cambridge, Massachusetts, EUA.

20 à 24 de Outubro

O MIT, a escola número 1 em Engenharia e a Seminarium, uniram-se novamente para criar este novo
programa, especialmente projetado para engenheiros latino-americanos, que buscam aperfeiçoar suas
habilidades de criatividade, adaptabilidade, inovação e liderança.

KELLOGG ON MARKETING

at Kellogg School of Management
Evanston, Illinois, EUA.

27 de Outubro à 01 de Novembro

A Escola No. 1 em Marketing oferece as últimas tendências para enfrentar os desafios do marketing
global, através dos mais renomados especialistas da área.

LATIN AMERICAN PUBLIC SECTOR MANAGEMENT PROGRAM

at London School of Economics and Political Science
London, United Kingdom

Por confirmar

Ele fornece uma visão sobre as mudanças atuais na economia global e seu impacto na América Latina,
além de explorar as melhores práticas na administração pública e como liderar equipes altamente motivadas
e produtivas no setor público.

Informações - Orlando 11-3280-9596 - orlando@seminarium.com.br

