ESPM-SP traz ao mercado sua 39ª edição dos Cursos de Férias com destaque para
Semana Internacional
Temas passam por gestão, negócios, marketing, design e serão apresentados por especialistas
franceses, espanhóis e portugueses
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A ESPM-SP está com inscrições abertas para a 39ª edição dos Cursos de Férias que acontecem
entre janeiro e fevereiro de 2013. São aproximadamente 140 opções que contemplam as áreas
de Comunicação, Criatividade, Design, Propaganda, Marketing, Administração e Relações
Internacionais.
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De curta duração, com carga horária entre seis e 18h/aula e duração máxima de uma semana,
os cursos permitem o desenvolvimento humano, a atualização profissional, a ampliação dos
conhecimentos e a prática dos conceitos. Além do conteúdo, os alunos contam com a
oportunidade de estabelecer um importante networking, já que estarão em contato com
pessoas de diversas empresas e diferentes regiões do País.
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E em quase quatro décadas de história, os Cursos de Férias da ESPM-SP se mantiveram
atualizados conforme as demandas do mercado. Prova disso é a Semana Internacional desta
edição, que traz programas ministrados por professores de universidades do exterior, como:
Nebrija (Espanha), Universidade Católica do Porto (Portugal), Universidade de Lisboa
(Portugal) e Escola Superior de Comércio e Desenvolvimento (França), a partir de parcerias
firmadas entre a ESPM e instituições de todo o mundo, o que faz parte de seu processo de
internacionalização.
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Dentro da Semana Internacional são sete cursos: Arte, Democracia e Espaço Público
(Universidade de Lisboa), Da Museologia ao Shadow Curating (Universidade de Lisboa), “Isto
não é uma rolha” – reutilizar também é design (Universidade de Lisboa), Gestão de Conflitos e
as Dinâmicas da Negociação (Ecole Supérieure de Commerce et de Développement, França), A
Terceira Via Universitária: Usos do Marketing Turístico no Contexto de Internacionalização do
Ensino Superior (Universidade de Lisboa), Marketing e Negócio Internacional (Universidade
Católica do Porto, Portugal), Marketing Y Promoción de Grandes Eventos Nacionales
(Universidad Nebrija, Espanha).

de

st
e

ar

tig

o

O professor Victor Trujillo, Coordenador dos Cursos de Férias da ESPM, fala sobre a realização
da Semana Internacional: “Atualmente, o executivo que pretende conquistar uma posição de
destaque precisa estar conectado ao mundo. Ele não pode mais ficar regionalizado, precisa ser
globalizado em sua formação e atuação profissional. Ao participar de cursos com professores
de outras nacionalidades, o aluno estará em contato direto com novas culturas, novos pontos
de vista e novas realidades. São universidades renomadas que vão contribuir
significativamente para abrir horizontes”, conclui Trujillo.
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As aulas dos cursos internacionais acontecerão no idioma nativo sem tradução simultânea, o
que contribui para ampliar a conversação em outra língua.
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A relação completa dos programas está disponível em www.espm.br/ferias e todos acontecem
em São Paulo, no campus da ESPM, no bairro da Vila Mariana. As inscrições terminam cinco
dias antes do início das aulas de cada programa ou até que as vagas sejam preenchidas e
devem ser realizadas pelo mesmo site. A ESPM oferece condições especiais para alunos vindos
de outras regiões do Brasil por meio de parceria para hospedagem.
Cursos de Férias ESPM: 39 anos de formação
Em 2013 a ESPM completa 39 anos de Cursos de Férias, sempre com o objetivo de contribuir
para o aperfeiçoamento de líderes, executivos, gestores, estudantes e futuros profissionais
para o mercado. Ao longo desses anos a Escola já formou cerca de 70 mil alunos. Em suas
duas edições anuais, recebe cerca de cinco mil alunos, sendo que, a cada semestre,
aproximadamente 300 são de outras cidades do País, como Manaus, Curitiba, Bahia, entre
outras.

Informações Cursos de Férias ESPM
Inscrições: pelo site www.espm.br/ferias. O período para inscrições termina cinco dias antes
do início das aulas de cada curso. As vagas são limitadas.
Local das aulas: Campus ESPM – R. Dr. Álvaro Alvim, 123 – Vila Mariana – São Paulo/SP.
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Dias e horários das aulas: consulte a programação completa em www.espm.br/ferias.
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Parceria para hospedagem do público de fora de São Paulo: Comfort Nova Paulista – Rua
Vergueiro,
2740,
Vila
Mariana
–
São
Paulo/SP,
(11)
2197-7600
–
reservas.cn@atlanticahotels.com.br.
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Semana Internacional: as aulas serão ministradas em idioma estrangeiro (Espanhol ou Francês
conforme o curso escolhido) sem tradução simultânea.
Outras informações: (11) 5085-4600, centralinfo@espm.br, www.espm.br/ferias.
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Sobre a ESPM
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A Escola, fundada em outubro de 1951, por Rodolfo Lima Martensen, nasceu como Escola de
Propaganda de São Paulo, e contou com o apoio decisivo de um grupo de publicitários da
época e de Pietro Maria Bardi, diretor do Masp. A ESPM é uma instituição sem fins lucrativos,
considerada centro de excelência no ensino de Comunicação, Marketing e Gestão. Atualmente
está presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
Informações à imprensa ESPM-SP
Tamer Comunicação Empresarial
(11) 3031-2388 – ramal 214 ou 226
Geyse Alencar – geyse@tamer.com.br
Cristiane Sampaio – cristiane@tamer.com.br
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Fonte: Clicnews. [Portal]. Disponível em:
<http://www.clicnews.com.br/noticias/espm-sp-traz-ao-mercado-sua-39-edicaodos-cursos-de-ferias-com-destaque-para-semana-internacional/158395>. Acesso
em: 11 dez. 2012.

