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Conheça o IBE – Institute of Business Education 

 
Há 30 anos a melhor educação executiva global no Brasil 

 Com uma história pautada no desenvolvimento de pessoas e comunidades por meio 
da inovação, conhecimento e empreendedorismo, nós já formamos mais de 45 mil 
alunos em cursos de Pós-Graduação, MBA, curta e média duração e programas para 
altos executivos por meio de uma parceria com a FGV. Além disso, 3 mil executivos 
internacionalizaram suas carreiras em módulos internacionais com universidades 
parceiras ao longo de 30 anos de atuação. 

Para além da formação executiva, nosso propósito atual está vinculado ao sucesso e 
carreira de nosso aluno ao longo da vida, apoiando seus negócios digitais e 
tradicionais.   

Para que isso aconteça, vamos oferecer programas de todas as naturezas, 
destinados à formação executiva sob o viés da transformação digital e do ESG 
(environmental, social and governance), com escolas nacionais e internacionais, 
oferecendo todas as vantagens existentes e com as melhores formas de pagamento, 
o que possibilitará a aquisição de conhecimento em nível global.  

Sob a liderança de nosso corpo docente, o aluno escolherá sua trilha educacional, de 
forma que a parte específica será construída com as mais renomadas e reconhecidas 
escolas de educação executiva mundiais. 

E como estímulo à pesquisa aplicada para a melhoria da sociedade, um prêmio de 

excelência irá destacar e reconhecer os melhores TCCs de nossos alunos, bem como 

os professores orientadores. 

Diferenciais 
Queremos contribuir para a garantia do sucesso das pessoas e negócios, digitais 
e tradicionais, ao longo de sua carreira. Para isso, desenhamos um modelo 
totalmente inovador de formação executiva. 

 



 

  

ASCENSÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

PROGRAMAS DISPONÍVEIS 

O IBE, ciente de que a educação continuada é uma necessidade primordial dos 
executivos, criou uma estrutura totalmente diferenciada e inédita no Brasil, que 
visa atender aos diversos perfis de profissionais ao mesmo tempo em que lhes 
permite uma ascensão acadêmica e profissional de concepção inédita. 
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Módulo Internacional media-X at Stanford 

O mediaX da Universidade de Stanford é um catalisador de parcerias setoriais e acadêmicas que analisa o 
impacto da tecnologia da informação sobre a sociedade. Os programas do mediaX se concentram em 
como a relação entre pessoas e tecnologia pode ser intensificada, ampliada e aprimorada. 

Enquanto programa de parcerias industriais do HSTAR Institute, o media-X se define pela crença no poder 
da colaboração entre empresas e pesquisadores acadêmicos do campus e de todo mundo. 

O media-X aproveita o enorme potencial dos programas acadêmicos de Stanford - seu corpo docente, 
disciplinas, programas de pesquisa financiados por agências federais e fundações privadas e, como não 
poderia deixar de ser, dos talentosos jovens alunos e pesquisadores que estudam na Universidade. 

 O media-X também se alimenta da coragem intelectual e das visões de suas organizações colaboradoras. 
Em Stanford, é possível ir mais a fundo em um maior número de áreas de interesse do que seria viável 
para a maioria das empresas. 

A partir de relações de confiança, alinhadas com questões importantes para o futuro, as colaborações do 
media-X analisam criticamente o conhecimento atual e ampliam recursos intelectuais de modo a gerar 
novas percepções relevantes para nossos colaboradores acadêmicos e empresariais.  

A soma da cultura empreendedora do Vale do Silício com engajamento ativo de parceiros setoriais, a 
liderança intelectual de Stanford e a vigorosa criatividade dos motivados alunos de pós-graduação, 
proporcionam às pesquisas do media-X oportunidades únicas que resultam no aproveitamento pleno dos 
recursos intelectuais, tecnológicos e culturais da Universidade de Stanford. 

O media-X é um fórum, uma incubadora de ideias e um arcabouço programático desenvolvido para 
estimular e apoiar iniciativas multidisciplinares de pesquisa. Sua missão é produzir novas ideias acerca de 
como a tecnologia afeta a vida das pessoas, como melhorar o design de produtos e serviços de modo a 
torná-los mais utilizáveis e como utilizar a tecnologia de forma inovadora nas áreas de educação, 
entretenimento e comércio.  

O Workshop media-X de Liderança Executiva é um intenso programa de cinco dias desenvolvido para 
estimular e inspirar os participantes através de apresentações da liderança intelectual de Stanford, com 
visitas a organizações inovadoras no Vale do Silício. 

O Programa tira proveito do conhecimento multidisciplinar detido por Stanford na área de interseção 
entre pessoas e tecnologia da informação, analisando questões relacionadas a Liderança, Inovação, 
Marketing, Design Thinking e Tendências Futuras sob a lente das ciências humanas e da tecnologia da 
informação. 

 

Informações Sobre o Curso 



 

O Workshop media-X de Liderança Executiva é um intenso programa de cinco dias desenvolvido 

para estimular e inspirar os participantes através de apresentações da liderança intelectual de 

Stanford, com visitas a organizações inovadoras no Vale do Silício. 

 

O Programa tira proveito do conhecimento multidisciplinar detido por Stanford na área de 

interseção entre pessoas e tecnologia da informação, analisando questões relacionadas a 

Liderança, Inovação, Marketing, Design Thinking e Tendências Futuras sob a lente das ciências 

humanas e da tecnologia da informação. 

 

Liderança Intelectual de Stanford: 

• Robert Burgelman, Professor da Cátedra Edmund W. Littlefield de Administração e Diretor 

Executivo do Stanford Executive Program (SEP); 

• Neerja Raman, Professora Visitante, mediaX; 

• Chuck House, Professor Visitante, mediaX; 

• Dave Toole, CEO, MediaMobz; 

• Greg Kress, Fundador, Radicand; 

• Steve Sims, Chief Design Officer, Badgeville; 

• Harlan Kennedy, Diretor de Estratégia, VBP Orange; 

• Renate Fruchter, Diretora Fundadora do Project Based Learning Laboratory (PBL Lab), 

Universidade de Stanford; 

• Bruce Cahan, CEO e cofundador Urban Logic, Professor Consultor, Departamento de 

Engenharia Civil e Ambiental e CodeX Fellow, Center for Legal Informatics, Stanford; 

• Barbara Karanian, Palestrante, Mechanical Engineering Design. 

*Os temas poderão sofrer alterações. 

Tradução Simultânea e acompanhamento de coordenador brasileiro 

durante o programa nos EUA. 

Sobre o Programa 

Objetivos 

• Oportunidade de explorar o Vale do Silício, berço das maiores empresas de tecnologia e startups do mundo 
inteiro; 

• Proporcionar aos alunos conteúdos únicos, customizados e focados nos assuntos mais inovadores, que 
serão tendências no mundo dos negócios para os próximos anos; 

• Apreciar o lifestyle no campus de uma das universidades mais renomadas do mundo; 

• Troca de experiências com alunos de várias partes do país, com o corpo docente e media-X da Stanford 
University; 

• Ampliar os conhecimentos obtidos no curso de MBA. 
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Certificação 
 
O media-X Stanford emitirá um certificado de participação do programa a todos os alunos 
que tiverem frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no curso. 

Programação 

Domingo - Chegada 
Segunda - Liderança 
Martha Russell - Introdução e Visão Geral 

• Aulas da Manhã: 
Robert Burgelman - Liderança Estratégica em Ambientes Dinâmicos 

Neerja Raman - Perspectivas Globais Inteligentes 

• Almoço 

• Tarde: Visita técnica 

• Jantar de boas-vindas: Introdução ao Vale do Silício 

 
Terça - Inovação 

• Aulas da manhã: 
Chuck House - Inovação Backdoor 
Dave Toole - Mídias de Crowdsourcing 

• Almoço 

• Tarde: 
Greg Kress - Design Thinking na Radicand 

• Jantar 
• Aula noturna: 
Barbara Karanian - Encontrando a sua História – I 
 

Quarta - Marketing 

• Aulas da manhã: 
Steve Sims - Recompensas por Participação 

Harlan Kennedy - Experiência com Marcas 

• Almoço 

• Tarde: Visita técnica 

• Jantar 
• Aula noturna: 
Barbara Karanian - Encontrando a sua História – II 
 

Quinta - Olhando Para o Futuro 

• Aulas da manhã: 
Renate Fruchter - Tecnologias de Colaboração 

Bruce Cahan – Desenvolvimento Sustentável 
• Almoço 

• Tarde: Visita técnica 

• Jantar 
• Aula noturna: 
Barbara Karanian - Encontrando a sua 

História – III 

 
Sexta Encerramento 

Conclusão do Programa e Comemoração 

 

*Este material é preliminar. Os temas estão sujeitos à alteração. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para integrar a turma, o aluno deve seguir os passos abaixo: 
 
1. Assinatura do Contrato e Pagamento 

O contrato prevê os valores e a forma de pagamento. O valor equivalente a Dólares Americanos será 
convertido para Reais pela cotação de venda do dólar turismo vigente na data do efetivo pagamento. Este 
valor deverá ser pago 60 (sessenta) dias antes da data da viagem para a turma escolhida e será pago em 
parcelas iguais e consecutivas recalculadas com base no custo financeiro da data. 

2. Opção Pela data da Viagem 

A data escolhida para a viagem consta do Termo de Compromisso, que também deve ser assinado pelo 
aluno. O aluno que não quiser viajar em uma das datas já previstas, pode contratar o programa e deixar 
para optar posteriormente pela data da sua viagem, possibilitando-lhe um melhor planejamento logístico e 
também financeiro. O preenchimento do Termo é obrigatório e todos os campos devem ser preenchidos 
sem rasuras. O Termo de compromisso deve ser enviado preenchido e assinado digitalizado para 
programasinternacionais@ibe.edu.br. Não serão aceitas reservas de vagas ou outras formas de 
requerimento/solicitação. 

3. Confirmação da Participação 

O envio do Termo de Compromisso não pressupõe confirmação da na turma escolhida. A confirmação da 
participação do aluno na turma escolhida se dará após o encerramento do prazo de inscrição ou quando 
do preenchimento das vagas. Em caso de excesso de alunos interessados, será obedecida a seguinte ordem 
de prioridade: a) alunos já matriculados no Módulo Miami (alunos com contrato assinado); b) ordem de 
recebimento do “Termo de Compromisso”. 

Principais dúvidas: 

1. Preciso definir a data da minha viagem no momento da matrícula no Programa? 

Não. O aluno pode se matricular e deixar para optar posteriormente pela data de sua melhor conveniência. 
As datas são divulgadas no início de cada ano. 

2. Como faço para marcar minha viagem? 

Os alunos optam pela data da sua viagem, ao serem informados sobre as datas previstas, quando 
preencherão o formulário “Termos de Compromisso”. As vagas são limitadas e preenchidas de acordo com 
a ordem de chegada dos “Termos de Compromisso”. O aluno deve aguardar a confirmação de sua 
participação na turma escolhida. 

3. Que visto será necessário? Temos algum processo de assistência para a obtenção do visto? 

Para a participação em seminários e cursos nos EUA, é necessário o visto B-1. A responsabilidade pela 
obtenção do passaporte junto à Polícia Federal, do Visto junto ao Consulado Americano, bem como da 
admissão em território americano, é do participante. Prestamos auxílio na divulgação das informações 
para obtenção do visto e fornecemos aos alunos matriculados e confirmados na turma, carta de 
apresentação para o Consulado, caso necessário. 

4. Como será a hospedagem em Miami? 

Em hotel localizado na mesma avenida da Universidade, em apartamentos duplos. 

5. As aulas terão tradução simultânea? E o material didático? Terá alguma avaliação? 

Informações Adicionais 
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Mais Informações 

4. Como será a hospedagem em Stanford? 

Será dentro do campus na Universidade, em quarto individual. 

5. As aulas terão tradução simultânea? E o material didático? Terá alguma avaliação? 

As aulas terão tradução simultânea inglês x português x inglês. O material didático, em sua grande maioria, 
será em inglês, disponibilizado pela universidade de Stanford quando da chegada à Califórnia. Fica a critério 
da coordenação aplicar um “paper” ou outro tipo de avaliação. 

6. Quais despesas estão inclusas? 

Estão inclusos no programa: certificado inerentes ao programa, seguro-saúde durante o período do curso, 
hospedagem em acomodação individual, café da manhã, almoço, jantar, material didático (exceto 
bibliografia recomendada), tradução simultânea, nos termos do Regulamento e no material de divulgação 
do programa. 

7. Quais despesas não estão inclusas? 

Não estão inclusos neste contrato, despesas com passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados 

rodoviários no Brasil e no exterior, taxas alfandegárias, taxas de embarque, documentação (passaporte, 

vistos e identidade), serviços de lavanderia, telefonemas, passeios opcionais, qualquer alimentação 

realizada fora dos locais e horários previstos, ingressos para parques, casas de espetáculos, serviços 

médico-hospitalares e farmacêuticos não incluídos no seguro-saúde e outros. 
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Estado de São Paulo: 19 3739-6429 

Demais estados brasileiros: 11 4583-8304 

programasinternacionais@ibe.edu.br 

www.ibe.edu.br 

Conheça a Universidade Stanford:  

www.stanford.edu 

Vídeo: https://youtu.be/puFNO-TeLpo 

https://youtu.be/puFNO-TeLpo

