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O poder da educação para vencer 
os desafios de hoje e amanhã|



Contexto
Nós, da Laureate for Business, acreditamos que as 
pessoas podem se transformar por meio da educação, 
assim como as empresas tem a oportunidade de 
entregar as metas de hoje e estarem preparadas para 
entregar inovação que o futuro exige contando com 
profissionais mais bem qualificados.

Sabemos que há busca por inovação para uma melhor 
experiência de aprendizagem através de interações 
digitais que gerem engajamento a oferta de 
conteúdo.

Nesse documento, apresentamos a estratégia Go 
Digital para o desenvolvimento de programas online 
de graduação, pós-graduação e MBA, a oferta atual de 
cursos e a proposta para parcerias entre a Laureate e 
a sua empresa.



-
Nossa metodologia 
Go Digital I



Metodologia Go Digital

Todos os cursos de graduação, pós-graduação e MBA da Laureate foram desenvolvidos a 
partir da metodologia Go Digital, que orienta o estudo por meio de cinco momentos.

Inspire-se

• Como o estudante 
encontra o conteúdo 
na prática;

• Videoaulas e 
materiais interativos 
que estimulam a 
reflexão e o 
questionamento.

• Apresentação do 
estudo de caso.

Explore

• Como o aluno 
adquire 
conhecimento 
teórico;

• Vídeos e aulas 
interativas para que o 
estudante aprofunde 
seus conhecimentos 
por meio da 
experimentação e da 
troca de experiências.

Pratique

• Como o estudante 
integra prática e 
teoria;

• Atividades 
colaborativas que 
ajudam o estudante a 
criar conexão entre a 
teoria (Pratique e 
Compartilhe) e o 
conteúdo da unidade 
e sua aplicação 
prática no mundo 
real (Inspire-se), 
proporcionando a 
conexão de ideias e a 
construção coletiva 
do conhecimento.

Avalie

• Como o estudante 
aplica e é avaliado em 
relação ao que 
aprendeu;

• Atividade Avaliativa 
online.

Saiba mais

• Como o estudante 
amplia ainda mais o 
seu conhecimento;

• Videoaulas, artigos, 
sites e outros 
materiais que 
ajudarão o estudante 
a enriquecer seu 
repertório.



-
Lifelong Learning: a educação não 
como uma etapa a ser concluída, 
mas como um projeto de longo 
prazo, sem data para acabar|



Cursos de graduação

Portfólio com + de 60 títulos

distribuídos em oito áreas de conhecimento, com destaque para:

Negócios

Gestão da Produção Industrial

Logística

Processos Gerênciais

e muito mais!

Tecnologia

Big Data e Inteligência Analítica

Gestão da Tecnologia da Informação

Blockchain e Criptografia Digital

e muito mais!

Engenharia

Estatística

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de produção

e muito mais!

conheça todos os cursos de graduação em: 
https://loja.ead.br/graduacao

https://loja.ead.br/graduacao


Tecnologia

User Experience

Business Intelligence e Analytics

Gamificação

e muito mais!

Comunicação

Big Data e Marketing

Comunicação nas Organizações

Influência Digital

e muito mais!

Negócios

Negociação e Vendas

Gestão de e-commerce

Recursos Humanos

e muito mais!

Cursos de pós-graduação

Portfólio com + de 100 títulos

distribuídos em sete áreas de conhecimento, com destaque para:

conheça todos os cursos de pós-graduação em: 
https://loja.ead.br/pos-graduacao

https://loja.ead.br/pos-graduacao


Educação

Gestão de Negócios de EAD

Gestão Educacional

Gestão Escolar com Ênfase em 
Educação Inclusiva

Negócios Turismo e Hospitalidade

Gestão de Eventos

Gastronomia e Gestão de Negócios 
em Alimentos e Bebidas

Turismo e Hotelaria

Cursos de MBA

Portfólio com + de 30 títulos

distribuídos em cinco áreas de conhecimento, com destaque para:

conheça todos os cursos de MBA em: 
https://loja.ead.br/mba

Marketing Estratégico

Gestão de Marcas

Finanças Corporativas

e muito mais!

https://loja.ead.br/mba


Nossas Marcas

Instituições que fazem parte da Laureate

saiba mais sobre a Laureate em: 
www.laureatebusiness.com.br

http://www.laureatebusiness.com.br/


-
Torne-se um parceiro 
educacional Laureate I



A ideia é simples e poderosa: disponibilizamos descontos e benefícios exclusivos para que todos os 
colaboradores da empresa e seus dependentes possam se matricular em cursos on-line de graduação, 
pós-graduação e MBA em qualquer uma das instituições que fazem parte da Laureate.

Formalizando a parceria, nos comprometemos com a entrega de:
• Descontos reais de 55% até o final do curso para funcionários e seu dependente de primeiro grau;
• Consultoria Vocacional;
• Ações e Plantões de dúvidas;
• Palestras exclusivas;
• Portal de vagas para divulgação das suas vagas e captação de talentos;
• Atendimento exclusivo para a empresa e colaboradores.

Proposta de valor

-
Para ter acesso ao desconto exclusivo, no momento da 
matricula, basta usar o código promocional que vamos 

criar assim que a parceria estiver fechada.
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