University of Illinois
at Urbana-Champaign:
International Business Immersion Program South America Edition

São Paulo, Piracicaba, Campinas, Foz do Iguaçu,
Cascavel and Rio de Janeiro 29 de dezembro, 2018 a 12 de janeiro de 2019

O objetivo deste programa é apresentar aos
estudantes da Universidade de Illinois em
Urbana-Champaign o Agronegócio no Brasil e sua
expressiva participação na economia do país passando por diversas cidades, entre capitais e
zonas rurais. O escopo de atividades contemplará
visitas a escritórios a apresentação in loco. O
programa, que ocorre a cada 3 anos no Brasil,
seleciona estudantes de destacado rendimento e
provenientes de diferentes áreas de estudo.
Todas atividades serão em língua inglesa.

COMPOSIÇÃO DO GRUPO

Nesta edição do programa serão 26 alunos estrangeiros falantes de inglês,
acompanhados de duas representantes bilíngues da Campus B e do Phd. Prof.
Robert J Hauser (foto ao lado), cujo principal foco de pesquisa se relaciona a
políticas e marketing agrícolas.

sobre a
UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

Localizada nas cidades gêmeas de Urbana e
Champaign, a Universidade, fundada em
1867, está hoje elencada entre as melhores
do EUA. A instituição conta com cerca de
45.000 alunos e oferece mais de 250
programas de estudos.

- Internacionalização e projeção da marca & empresa;
- Ampliação da networking da sua empresa com profissionais experientes &
futuros líderes e tomadores de decisão;
BENEFÍCIOS PARA
SUA EMPRESA

- Possibilidade de apresentar um case interno, para que os visitantes,
a partir da suas experiências técnicas e práticas, proponham solução ao
problema que a empresa quer enfrentar;
- Estabelecimento de parceria com o setor de estágios da Campus B, para
receber estudantes internacionais para prática de estágio temporário, de
acordo com o interesse e disponibilidade da sua empresa.

Fundada em 2010 como Campus Brasil e rebatizada Campus B em 2018, nossa organização se orgulha por já ter trazido ao Brasil mais
de 2.500 estudantes de mais de 60 universidades parceiras! Nossa missão é conectar estudantes, escolas e organizações, inspirando
relacionamentos que impactem positivamente nossa comunidade global. Somos fomentadores de aprendizado não somente baseado
dentro da sala de aula, como também externamente na experiência prática e aplicada.

