
 

A University of Florida está localizada na cidade de Gainesville, no 
norte do estado americano da Flórida. A Universidade da Flórida 
(UF) é uma das universidades mais prestigiadas do mundo, bem 
como a instituição de educação superior mais antiga dos Estados 
Unidos. a UF  está na 53° posição no ranking das melhores 
universidades do mundo e é considerada uma das principais 
inst i tuições de ensino dos Estados Unidos e referenciada 
mundialmente pela excelência na área de negócios.  Recentemente, a 
Escola de Negócios de Pós-Graduação da UF (em inglês: The Hough 
Graduate School of Business) obteve a 19ª colocação entre as 
melhores escolas de negócios dos Estados Unidos, segundo a edição 
“Best Graduate Schools 2015”. Além disso, o MBA Profissional desta 
prestigiada escola de negócios ficou na 15ª posição no ranking dos 
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O CEPPAD (Centro de Pesquisa e Pós-graduação) da Universidade Federal do 
Paraná e a University of Florida oferecem a oportunidade de ampliar seus 
conhecimentos e a rede de contatos por meio do Programa de Intercâmbio 
Internacional com a University of Florida. Podem participar todos os alunos e 
ex-alunos do CEPPAD/UFPR.  O programa oferecido envolve duas semanas 
de atividades no Warrington College of Business da University of Florida, 
considerada uma das melhores escolas de negócios de pós-graduação nos 
Estados Unidos.  Em ambientes  dinâmicos e em constante mudança como os 
atuais, desenvolver o  comportamento empreendedor e ter conhecimento, 
habilidades e estratégias para a gestão de marketing (desenvolvimento de 
novos produtos e da marca) são cruciais para os gerentes de negócios em todos 
os níveis de organização empresarial. Esse programa  é projetado para fornecer 
profissionais de negócios com os conceitos, ferramentas, processos e insights 
estratégicos para o empreendedorismo e gestão de marketing, juntamente com 
visitas técnicas às empresas



!
Investimento:	  Evento:	  U$	  3.300,00	  pelas	  duas	  semanas	  de	  evento.	  
Hospedagem:	  A	  Universidade	  tem	  convênio	  com	  um	  hotel	  que	  oferecerá	  um	  
preço	  especial	  para	  os	  participantes:	  Acomodação	  individual:	  	  (U$1.186,00;	  U
$89	  por	  noite,	  mais	  taxa	  de	  11%);	  Acomodação	  Dupla:	  (U$600;	  U$45	  por	  noite	  
mais	  taxa	  de	  11%).	  

Maiores	  informações	  e	  inscrições:	  www.ceppad.com.br	  ou	  
www.mbage.ufpr.br	  

DATAS	  IMPORTANTES:	  15/05/14-‐	  Data	  limite	  das	  inscrições	  dos	  alunos	  UFPR.	  
05/06/14:	  Data	  limite	  das	  inscrições	  dos	  demais	  interessados.	  

O	  compromisso	  do	  CEPPAD	  se	  resume	  à	  oferta	  das	  atividades	  educacionais	  na	  
University	  of	  Florida	  e	  as	  visitas	  técnicas.	  	  A	  UFPR	  não	  é	  responsável	  pela	  viagem,	  
hospedagem	  e	  alimentação	  dos	  alunos.	  Cada	  aluno	  deverá	  providenciar	  o	  visto	  
americano	  bem	  como	  o	  seguro	  pessoal.	  O	  intercâmbio	  só	  será	  efetivado	  se	  for	  alcançado	  
o	  número	  mínimo	  de	  25	  alunos.	  As	  vagas	  serão	  oferecidas	  preferencialmente	  para	  os	  
alunos	  do	  CEPPAD.	  No	  entanto,	  se	  não	  tivermos	  pelo	  menos	  25	  inscrições,	  será	  oferecido	  
a	  oportunidade	  a	  outros	  alunos	  e	  instituições	  de	  Curitiba.	  	  Estão	  incluídos	  no	  valor	  do	  
intercâmbio	  as	  atividades	  acadêmicas	  especidicadas,	  recursos	  didáticos,	  coquetel	  de	  
recepção,	  lanche,	  transporte	  para	  as	  visitas	  técnicas,	  certidicado	  e	  o	  almoço	  nos	  dias	  de	  
aula/eventos,	  conforme	  o	  programa.	  O	  idioma	  do	  evento	  é	  inglês	  e	  não	  haverá	  tradução	  
simultânea.	  O	  certidicado	  será	  emitido	  pela	  University	  of	  Florida	  

Course	  A	  –	  Problems	  and	  Methods	  in	  Marketing	  Management:	  	  
9	  modules	  (3	  hour	  long	  per	  module)	  -‐	  Professor:	  Joseph	  W.	  Alba	  
Joseph	  W.	  Alba	  is	  Distinguished	  Professor	  of	  Marketing,	  James	  W.	  Walter	  Eminent	  
Scholar	  Chair	  in	  Entrepreneurship,	  and	  chair	  of	  the	  Department	  of	  Marketing	  at	  the	  
University	  of	  Florida	  Warrington	  College	  of	  Business,	  where	  he	  has	  been	  faculty	  
member	  since	  1981.	  !
Course	  B	  -‐	  Entrepreneurship	  and	  the	  Entrepreneurial	  Mindset:	  	  
10	  modules	  (3	  hour	  long	  per	  module)	  	  -‐	  Professor:	  Michael	  H.	  Morris	  
Professor	  Morris	  holds	  the	  George	  and	  Lisa	  Etheridge	  Professorship	  at	  the	  University	  
of	  Florida,	  where	  he	  is	  the	  Academic	  Director	  of	  the	  Entrepreneurship	  Program.	  	  	  !
Os  alunos  também  irão  participar  de  três  visitas  técnicas:  
  Innovation  Hub  (Entrepreneurship);  Starter  Space  (Entrepreneurship);  Signiture  Brands  
(Marketing  and  products  development).  

http://www.ceppad.com.br
http://www.mbage.ufpr.br
http://www.ceppad.com.br
http://www.mbage.ufpr.br

