Prezados,

O IBMEC Curitiba esta com MATRÍCULAS ABERTAS!!!

Segue informações dos cursos de MBA e LLM que o IBMEC CURITIBA oferece.

O que é IBMEC?
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. A instituição é hoje um dos mais importantes centros brasileiros de ensino e
pesquisa direcionados a negócios, finanças, mercado de capitais, economia, administração, direito e relações
internacionais.

Ibmec
Criado há quase quatro décadas, como o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais do Rio de Janeiro, o Ibmec percorre
uma trajetória de expansão contínua e coerente com suas exigências de qualidade. A instituição é hoje um dos mais
importantes centros brasileiros de ensino e pesquisa direcionados a negócios, finanças, mercado de capitais, economia,
administração, direito e relações internacionais.
Seus cursos de graduação e pós-graduação (presenciais e a distância), assim como os programas corporativos, são
amplamente reconhecidos pelo padrão de excelência.
Os professores e pesquisadores do Ibmec possuem formação acadêmica que inclui mestrado, doutorado e Ph.D. em
escolas de ponta no país e no exterior. A essa condição, agregam uma atuação profissional destacada, mantendo-se
permanentemente atualizados em relação às dinâmicas do mercado e aos desafios do mundo real.

Ibmec / Direto Business School - Universidade Positivo
A Parceria Ibmec/Direto Business School - Universidade Positivo, traz a Curitiba seus cursos de pós-graduação. Com
conteúdo e carga horária alinhados aos programas das demais unidades do Ibmec e professores que aliam profundo
conhecimento à experiência prática.

Os cursos de especialização que iniciarão no Ibmec /Curitiba são:

- MBA em Gestão de Negócios;
- MBA em Finanças Corporativas;
- LLM em Direito Corporativo.
Início das aulas: Início de 2013
Dia: Segunda, Terça e Quarta-feira – Quinzenalmente;
Horário: 19h20min às 23h00;
Duração do curso: 18 meses;
Local: IBMEC CURITIBA (Dentro do Colégio Positivo Jardim Ambiental) – Rua Itupava 985 – Alto da XV (Estacionamento
próprio).
Contato para informações: Daniela: 3360 1944 - Site: www.diretobs.com.br
E-mail: diretobs@diretobs.com.br

