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Aprenda no centro internacional da 
diplomacia e das finanças

• Viva na cidade com mais de 160 sedes 
multinacionais e mais de 300 ONGs

• Visite as Nações Unidas e a 
Organização Mundial do Comércio

• Aumente o seu entendimento 
internacional: 40% da população é 
internacional

Nossos Campus

Estude na principal cidade inteligente da 
costa do Mediterrâneo

• Faça parte de uma comunidade criativa 
de mais de 1.900 startups

• Aproveite para participar de feiras de 
renome mundial, como o Mobile World 
Congress

• A terra do FC Barcelona, clube de  
futebol líder mundial

Viva em um centro comercial e cultural 
no coração da Europa

• Visite a sede de gigantes alemães, 
como a BMW e a Siemens

• Mergulhe em pleno na potência 
econômica da Alemanha

• Estude em uma cidade com visão 
inovadora e iniciativas sustentáveis

Estude os programas da EU em casa e ao 
seu próprio ritmo

• Aprenda através de métodos de ensino 
progressivo online

• Participe de semanas no campus para 
construir sua rede internacional

• Participe de masterclasses ao vivo e 
webinars por palestrantes prestigiados 

GENEBRA, SUÍÇA

BARCELONA, ESPANHA

MUNIQUE, ALEMANHA

DIGITAL
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Sobre Nós
Desde 1973, a EU Business School (EU) vem formando 
empreendedores e líderes do futuro. Somos parte do OMNES 
Education Group, na qualidade de escola de administração de 
empresas internacional de alto nível, oferecemos programas em 
língua inglesa nos níveis preparatório, bachelor, master e MBA em 
nossos campi em Barcelona, Genebra, Munique assim como em 
nosso Campus Digital.

O tamanho reduzido de nossas turmas e nosso corpo docente 
altamente qualificado composto de acadêmicos e profissionais de 
negócios garante o aprendizado personalizado. Nossa abordagem 
pragmática e voltada à prática inclui estudos de caso, simulações de 
negócios, visitas a empresas e conferências com líderes de renome 
mundial, e proporciona que nossos estudantes se destaquem no 
mundo dos negócios.

Nossa comunidade de mais de 1OO nacionalidades possibilita 
aos estudantes uma perspectiva multicultural, e nossos mais 
de 30.OOO ex-alunos oferecem oportunidades de networking 
em todo o mundo. Os programas de intercâmbio intercampus e 
global melhoram ainda mais a experiência internacional de nossos 
estudantes.

Nossos programas são a opção perfeita para você, que está à 
procura de uma formação empresarial internacional, flexível e 
personalizada.

Convidamos você a ler as informações aqui contidas e a entrar em 
contato com nosso pessoal de admissão em nossos campi se tiver 
alguma dúvida.

Premiado com quatro 
estrelas pela QS Stars 
pela excelência global 
em educação empresarial

Ocupa a 43ª posição no 
ranking europeu de MBAs 
da QS

O MBA online da EU está 
entre os 24 melhores do 
mundo segundo o QS 
Top MBA

Ocupa o 20ª lugar 
no ranking global de 
programas de MBA da 
revista América Economía

O ranking da Forbes 
posiciona o MBA da EU 
em 2º lugar na Espanha

O programa de MBA da 
EU foi considerado pela 
QS o número 1 global 
pela sua diversidade de 
cursos e professores

O MBA online da EU 
conquistou o 1º lugar 
no ranking mundial da 
revista CEO

PARCEIROS DE VALIDAÇÃO E ACREDITAÇÃOACREDITAÇÕES PROFISSIONAIS

Spain

RANKINGS



Aprendendo com Líderes
A EU Business School convida regularmente alguns dos líderes mais eminentes do mundo para compartilharem seus conhecimentos 
com os estudantes.

Jim Hagemann Snabe
Presidente da Siemens 

Omar Berrada
Diretor-Geral de Operações de Futebol 
do Manchester City Football Group e  
Manchester City FC (ex-aluno da EU)

Paul Bulcke
Presidente da Nestlé

Barcelona Taxas mensais

Rent (shared flat) €500+
Groceries €200+
Transport €40+
Insurance €50+
Miscellaneous €150+

Munique Taxas mensais

Rent (shared flat) €700+
Groceries €300+
Transport €50+
Insurance €90+
Miscellaneous €150+

Genebra Taxas mensais

Rent (shared flat) CHF 800+
Groceries CHF 300+
Transport CHF 100+
Insurance CHF 80+
Miscellaneous CHF 200+

Com um departamento de acomodações em cada campus, a EU 
oferece aos estudantes assistência para acomodação, garantindo 
que eles se instalem em seu novo lar e vida na EU com conforto e 
facilidade.

Desde residências de estudantes até aluguel de apartamentos, 
há ao seu dispor uma ampla gama de opções para todos os 
orçamentos e preferências.

O custo de vida varia conforme o campus da EU escolhido e o seu 
estilo de vida. Abaixo, detalhamos os custos mensais aproximados, 
de forma a que um orçamento possa ser preparado pelos 
estudantes antes deles começarem seus estudos.

Alojamentos
Desde aconselhamento e orientação de carreira até conselhos 
sobre branding pessoal e networking, o Departamento de Serviços 
de Carreira da EU (CSD) está disponível para fornecer conselhos 
e assistência aos alunos, dando-lhes assim uma vantagem 
competitiva exclusiva.

A CSD encontra colocações adequadas para trabalho ou 
estágio para estudantes, organiza oficinas de treinamento e 
desenvolvimento, oferece conselhos de carreira individualizados 
e fornece acesso a uma rede de mais de 30.000 ex-alunos. Além 
disso, são realizados eventos por ex-alunos do mundo todo para 
fornecer aos alunos atuais uma plataforma para conseguir bons 
contatos no mundo dos negócios.

Serviços de Carreira

Paul Polman
CEO Unilever (2009-2019) and  
Co-Author of NetPositive

Algumas das empresas onde nossos alunos trabalham:



Programas e Matrícula

1 Serão aplicados custos adicionais, como uma taxa de inscrição de € 200; 2Não oferecido online; 3Não oferecido no campus de Barcelona; 4Os estudantes do campus Digital obtêm um BSc 
(Hons) em Administração Internacional de Empresas pela London Metropolitan University em vez de um BA (Hons) em Administração de Empresas pela University of Derby;

Taxas de matrícula por semestre1 

Programas Campus
Datas de 

início Duração Barcelona Genebra Munique Digital

English Foundation Program
Barcelona 
Genebra 
Munique 

Digital

Setembro 
Fevereiro 

Junho

Um term
(10 semanas) €5.200 CHF 7.700 €5.200 €5.200

Business Bridging Program
Outubro 
Fevereiro 

Junho

Um semestre
(13 semanas) €6.750 CHF 14.490 €6.750 €6.750

Foundation Programs

Taxas de matrícula por semestre1 

Programas Campus
Datas de 

início Duração Barcelona Genebra Munique Digital

Bachelor’s Programs  (BBA/BA/BS) em uma das  
sete especializações:
• Administração de Empresas
• Comunicação e Relações Públicas
• Gestão de Lazer e Turismo2

• Relações Internacionais2

• Gestão Esportiva
• Negócios Digitais, Design e Inovação2

• Finanças Empresariais2 3

Barcelona 
Genebra 
Munique   

Digital 

Outubro
Fevereiro

Junho
Agosto

Três anos  
(seis ou sete 
semestres)

Intensivo 
opcional

€6.750

CHF 14.490 €6.750 €6.750

BA (Hons) em uma das sete opções:
• Gestão Empresarial (Negócios Internacionais)5
• Gestão Empresarial (Marketing)
• Gestão Empresarial (Finanças)
• Gestão Empresarial (Empreendedorismo 
• Gestão Empresarial (Gestão de Recursos  

Humanos)
• Administração de Empresas (Tecnologia em 

Negócios)
• Administração de Empresas (Cadeia de Suprimen-

tos e Logística)

Barcelona Outubro
Fevereiro

Três anos  
(seis semestres)

Não 
Aplicável

Não 
Aplicável

Não 
Aplicável

BA (Hons) em uma das sete opções:
• Business
• Business (Administração)
• Business (Gestão de Projetos)
• Business (Gestão de RH)
• Business (Direito)
• Business (Computação em Nuvem)
• Business (Sistemas de Informação)

Munique Outubro  
Janeiro

Três anos  
(seis semestres)

Não 
Aplicável

Não 
Aplicável €6.750 Não 

Aplicável

Bachelor’s (BBA/BA/BS) + BA (Hons) adicional em 
Administração de Empresas4

Genebra 
Munique 

Digital 

Outubro
Fevereiro

Junho
Agosto

Três anos  
(sete semestres)

Não 
Aplicável CHF 14.490 €6.750 €6.750

Bachelor’s Programs



1Serão aplicados custos adicionais, como uma taxa de inscrição de € 200; 2Não oferecido online; 3Pagamento único.

Master’s & MBA Programs Taxas de matrícula por trimestre1 

Programas Campus Majors
Datas de 

início Duração Barcelona Genebra Munique Digital

Master in:
• Gestão
• Marketing
• Finanças2

• Gestão de Turismo e  
Hotelaria

• Inovação e Empreendedorismo 
• Negócio Digital2

• Negócios de Luxo e Moda
• Marketing Digital, Transfor-

mação & Design Thinking
• Análise de Negócios e Ciência 

de Dados

Barcelona
Genebra
Munique

Digital 

Não Aplicável
Outubro  
Janeiro  
Março

Um ano 
(três  

trimestres)
€5.200 CHF 10.780 €5.200 €5.200

MBA

Barcelona
Genebra
Munique

Digital

• Negócios Internacionais
• Comunicação e Relações 

Públicas
• Marketing Internacional
• Finanças e Banking Global
• Gestão do Turismo  

e Lazer2

• Empreendedorismo
• Digital Business
• Gestão de Esportes2

• Gestão de Recursos  
Humanos

• Gestão de Design2

• Gestão de Blockchain

Outubro  
Janeiro  
Março

Um ano 
(três  

trimestres) 

ou 

Dois anos 
(seis  

trimestres)

€7.300 CHF 13.250 €7.300 €6.100

     Qualificações adicionais:
• MSc em Administração 

Internacional de Empresas
• MBA 

    da London Metropolitan  
    University, Reino Unido

€3.9503 CHF 3.9503
 

€3.9503
 

€3.9503

MBA em quatro opções:
• MBA
• MBA (Gestão de Projetos)
• MBA (Computação em Nuvem)
• MBA (Sistemas de Informação)

Munique Não Aplicável Outubro  
Janeiro 

Um ano 
(três  

trimestres)

Não 
Aplicável

Não 
Aplicável €7.300 Não 

Aplicável

Taxas de matrícula por semestre1 

Programa Campus
Datas de 

início Duração Barcelona Genebra Munique Digital

Executive BBA
Barcelona 
Genebra 
Digital 

Outubro
Fevereiro

Junho
Agosto

Um ano  
(dois semestres) €6.750 CHF 14.490 Não 

Aplicável €5.750

Further Education

Taxas de 
matrícula

Programs Campus Datas de início Duração Barcelona

International Summer School Barcelona Julho  
Agosto

Três  
semanas €3.600

Business Boot Camp Barcelona Julho  
Agosto

Três  
semanas €3.900

Short Summer Programs



Requisitos 
para Inscrições

Processo 
de Admissão

International 
Summer 
School

• Boletim escolar do ensino médio
• Teste de nível de inglês: 

TOEFL pontuação 80 (através da internet), 213 (com recurso ao 
computador); IELTS 6.0; CAE B2 com uma nota mínima de 169; 
prova de nivelamento em inglês;

• Para estudantes de 16 a 18 anos de idade (menores de idade: 
tutela obrigatória)

Business 
Boot
Camp

• Boletim de notas da Universidade
• Teste de nível de inglês: 

TOEFL pontuação 80 (através da internet), 213 (com recurso ao 
computador); IELTS 6.0; CAE B2 com uma nota mínima de 169; 
prova de nivelamento em inglês; Inglês nativo; ou equivalente

English 
Foundation 
Program

• Teste de nível de inglês: 
TOEFL pontuação 60 (internet), 173 (computador); IELTS 5.0; CAE 
B1 com uma pontuação mínima de 154; ou equivalente

• 1 carta de recomendação e 1 carta de motivação
• Requisitos de bachelor, master ou MBA

Business 
Bridging 
Program

• 1 cópia autenticada do diploma do ensino médio ou equivalente 
e histórico escolar

• Teste de nível de inglês: 
TOEFL pontuação 60 (através da internet), 173 (com recurso ao 
computador); IELTS 5.0; CAE B1 com uma pontuação mínima de 
154; Inglês nativo; ou equivalente

• 1 carta de recomendação e 1 carta de motivação

Bachelor’s 
Programs

• 1 cópia autenticada do diploma do ensino médio ou equivalente 
e histórico escolar

• Teste de nível de inglês:  
TOEFL pontuação 89 (através da Internet), 233 (com recurso ao  
computador); IELTS 6.5; CAE C1 com uma pontuação mínima 176; 
Inglês nativo ou equivalente

• 1 cópia do seu CV/currículo
• 2 cartas de recomendação
• 1 redação escrita ou por vídeo

Further 
Education

• 1 cópia autenticada do diploma do ensino médio ou equivalente 
e histórico escolar

• Comprovação do nível de inglês:  
80 pontos no TOEFL (prova online), 213 (prova local em computa-
dor); IELTS 6.O; CAE B2 de 169 pontos

• 1 cópia do CV/currículo
• Mínimo de 5 anos de experiência gerencial
• 2 cartas de recomendação
• 1 trabalho por escrito ou em vídeo

Master’s & MBA 
Programs

• 1 cópia autenticada do diploma e histórico escolar do seu 
bacharel

• Teste de nível de inglês: 
• TOEFL pontuação 89 (através da internet), 233 (com recurso ao  

computador); IELTS 6.5; CAE C1 com uma pontuação mínima 176; 
Inglês nativo ou equivalente.

• 1 cópia do seu CV/currículo
• 2 cartas de recomendação
• 1 ensaio escrito ou de vídeo  

  Os candidatos também devem respeitar um dos seguintes  
  requisitos:

• Um GPA de 3.0 em uma escala de 4.0
• Uma pontuação satisfatória no GMAT ou GRE
• Uma entrevista com o reitor acadêmico

O teste de inglês da EU está disponível gratuitamente para quem não tem qualificação oficial em inglês.

Além de cumprir os pré-requisitos regulares, os candidatos que desejam se candidatar à qualificação adicional 
com um MBA da London Metropolitan University no Reino Unido devem ter mais de 2 anos de experiência 
profissional.

Para obter detalhes sobre a documentação e instruções adicionais necessárias sobre nosso processo de admissão, 
visite nosso website em www.euruni.edu ou entre em contato com seu representante de recrutamento por e-mail.

Resultado

Aplicação revista pelo comitê  
de seleção

Envie a documentação necessária  
para o programa

Escreva ou filme o a sua redação

Preencha o formulário de inscrição



Barcelona
Diagonal Campus:
Diagonal 648 bis
08017 Barcelona
Spain 

Ganduxer Campus:
Ganduxer 70
08021 Barcelona
Spain

T +34 93 201 81 71
F +34 93 201 79 35
info.bcn@euruni.edu

Digital
T +34 93 201 81 24
info.dgtl@euruni.edu

Geneva
Rue Kléberg 6
1201 Geneva
Switzerland
T +41 22 779 26 71
F +41 22 779 26 73
info.gva@euruni.edu

Munich
Theresienhöhe 28
80339 Munich
Germany
T +49 89 5502 9595
F +49 89 5502 9504
info.muc@eumunich.com

euruni.edu

PARCEIROS DE VALIDAÇÃO E ACREDITAÇÃO

MEMBRO DE

VOCÊ NOS ENCONTRA AQUI

eu_business_school

euruni.edu/youtube

euruni.edu/blog

EUBusinessSchool

@EU_Business_School

@EU_group

EU Business School

ACESSE O SITE PELO CÓDIGO


