
Informações do curso  

600h de estudo  

60 créditos  

Duração: 3 meses de aula + 1 mês de férias 

Inícios: 23 Janeiro 2017 e 22 Maio 2017, 25 de Setembro 2017 

Centro de estudos: BPP Business School – London City  

Carga horária : 15h por semana 

Taxa escolar: £3.500 

Qualificação a ser obtida: Certificato de Pós-graduação em

gestão de negócios 

Módulos

Financial Decision Making 
Esse módulo se destina a desenvolver as habilidades 

necessárias para você analisar informações financeiras e 

realizar planejamento estratégico, controle e tomada de 

decisões.  

Com ênfase na prática e aplicação do conhecimento, o módulo 

oferece as ferramentas, técnicas e habilidades que viabilizam a 

compreensão do papel da gestão financeira e contábil nas 

decisões organizacionais. 

programme stand out?
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Para se inscrever ou obter mais informações
Entre em contato com nossos representantes no Brasil: 
http://www.bpp.com/bpp-university/international/authorised-representatives#Brazil

Ou nos envie um email diretamente para tirar dúvidas acadêmicas:
AmericasAdmissions@bpp.com

Pós-graduação em gestão de
negócios em 3 meses no distrito
financeiro de Londres.  

PG Certificate 

Strategy 
Esse módulo incentiva o estudante a lidar com estratégias 

teóricas clássicas e contemporâneas para entender a 

importância dessa técnica em ambientes corporativos. Você vai 

examinar diversas ferramentas e técnicas disponíveis para que 

profissionais de gestão avaliem os ambientes organizacionais 

internos e externos. 

Leading Business Organisations 

Esse módulo se destina a entender e conhecer o funcionamento 

de empresas e práticas de liderança. Também aborda acionistas, 

o contexto em que essas organizações trabalham e como são 

gerenciadas em contexto global. 

Você será encorajado a refletir criticamente sobre teorias e 

práticas de liderança contrárias e a expandir essas ideias, 

aplicando-as em desafios do ambiente de trabalho. Desenvolve a 

compreensão de como as pessoas são motivadas a contribuir 

com as metas estratégicas.   

 
Operations Management & Service Excellence 

Oferece um estudo aprofundado da gestão operacional em um 

contexto internacional. Analisa criticamente possibilidades nas 

quais a função operacional contribui para a competitividade da 

empresa, principalmente no setor de serviços.  

Aplica conceitos chave e teorias nas áreas de gestão 

operacional, de serviço e de projeto. 
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Diferenciais

A escola de negócios fica localizado no distrito financeiro de 

Londres. É reconhecida pela qualidade dos cursos com enfoque  

profissional e rigor acadêmico, que já que possui clientes 

corporativos como Barclays, Lloyds, Balfour Beatty, Garmen e 

KPMG. 

Mais de 90% dos alunos egressos da graduação são inseridos no 

mercado de trabalho no primeiro semestre após a conclusão do 

curso na escola de negócios da BPP University.   
  
  
  

  
  
  
  

  
 

  
  

  
  

 
 

  

Entry requirements

Inscrição

São necessários os seguintes documentos para se inscrever: 

Application form 

UK Visa History Form 

Passaporte com validade de até seis meses depois do início 

do programa de estudos 

Personal statement 

Diploma de graduação com tradução juramentada 

Histórico da graduação com tradução juramentada 
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Visto

Requisitos de inglês

Não é necessário fazer a prova do IELTS UKVI. O aplicante pode 

marcar uma prova interna da BPP University (OPT) realizada 

online e sem custos na qual deve obter a nota B2. 

Para este programa com duração de 3 meses, não é necessário 

que o aluno aplique para visto Tier4. Ele pode solicitar o visto de 

estudante visitante (STSV) na entrada do país mediante a 

apresentação de:  

 

Passaporte válido 

Passagem de volta ao Brasil 

Comprovante de acomodação 

Comprovação de fundos de manutenção (extrato bancário, 

moeda local, etc.) 

STSV (short term study visa) letter providenciada pela BPP  

Com este visto o aluno não poderá trabalhar e não terá acesso a 

fundos públicos, incluindo o uso gratuito da rede pública de 

saúde.  

.

.

.

.

.

Permissão de trabalho 

Se for do interesse do aluno, ele pode optar pelo visto Tier 4 que 

oferece permissão de trabalho no Reino Unido de 20h semanais 

durante as aulas e 40h durante as férias.  

Acomodação

A BPP recomeda reservar 4 semanas em casa de família, existem 

opções de quarto individual na zona 2 com café da manhã por 

£160 a semana.


