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Sobre Nós
Fundada em 1973, a EU Business School 
(EU) é uma escola de negócios de alto 
nível internacional, profissionalmente 
credencia- da, com campus em Barcelona, 
Genebra, Montreux, Munique e online.

Oferecemos programas de foundation 
(programas preparatórios), bachelor’s  
(bacharelados/licenciaturas), master’s 
(mestrados) e MBA ministrados em inglês. 
Os nossos cursos incluem administração 
de empresas, comunicações e relações 
públicas, negócios internacionais, negócios 

digitais, gestão de esportes, marketing, 
finanças e empresas, entre outros.

Nossas classes pequenas garantem uma 
aprendizagem personalizada e cooperati-
va por parte de nosso corpo docente de 
acadêmicos, empreendedores, consul-
tores e líderes empresariais altamente 
qualificados.

Nossa abordagem pragmática e expe-
riencial da educação empresarial inclui 
estudos de caso, simulações de negócios 

e visitas a empresas. A par da rede global 
da EU, esta experiência constitui uma 
preparação ideal para carreiras no atual 
mundo empresarial em rápida evolução e 
plenamente globalizado.

A EU tem um corpo estudantil multicultural 
e professores com mais de 100 naciona-
lidades, bem como uma rede composta 
por 27 mil ex-alunos. Nossos programas de 
intercâmbio internacionais aprimoram ainda 
mais a experiência global de nossos alunos.

PARCEIROS ACADÊMICOS:ACREDITAÇÕES PROFISSIONAIS:

RANKINGS

5
Conquistou o 
quinto lugar no QS 
MBA Guide Return 
on Investment Re-
port para aumento 
salarial na Europa

4 STARS
Premiada com 
quatro estrelas pela 
excelência global em 
educação empresarial 
pela QS Stars

TOP
TIER
Classificada no top 
do ranking para 
programas de MBA 
globais e europeus 
pela revista CEO

1
O MBA online da 
EU ficou no topo 
dos rankings 
globais online da 
CEO Magazine

6
Sexta melhor 
escola de negócios 
para mulheres 
estudantes de 
acordo com a 
Capital Magazine

15
O MBA online da 
EU ficou em 15º 
lugar no mundo 
pelo QS Top MBA 

20
TOP

Listada como uma 
das 20 melhores 
escolas de negócios 
pela revista China 
Economic Review

96/100
Teve as notas mais 
altas em qualidade 
dos alunos pelo QS 
Top MBA



Aprenda no centro internacional da 
diplomacia e das finanças

• Viva na cidade com mais de 140 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

GENEBRA

Nossos Campus

Estude na principal cidade inteligente da 
costa do Mediterrâneo

• Junte-se a uma comunidade criativa de 
quase 1000 startups

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

• Visite multinacionais de renome, como 
a Puig, a Desigual e ae-Dreams

BARCELONA

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

MUNIQUE

Experimente uma cidade onde o 
esporte, a música e os negócios 
prosperam

• Tenha contato com a vizinha Nestlé, a 
gigante global de alimentos e bebidas

• Participe das principais conferências 
internacionais

• Aproveite para visitar o prestigiado 
Festival de Jazz de Montreux

MONTREUX

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 

ONLINE



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.

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 27 mil graduados. 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.

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

Algumas das empresas onde nossos alunos trabalham:Barcelona Taxas mensais

Aluguel (dormitório/apartamento  
compartilhado/privado) €350+

Alimentação €150+
Transporte €50+
Seguro €50+
Vários €150+

Munique Taxas mensais

Aluguel (dormitório/apartamento  
compartilhado/privado) €700+

Alimentação €200+
Transporte €50+
Seguro €90+
Vários €150+

Suíça Taxas mensais

Aluguel (dormitório/apartamento  
compartilhado/privado) CHF 800+

Alimentação CHF 300+
Transporte CHF 100+
Seguro CHF 80+
Vários CHF 200+

Adolf Ogi
Ex-Presidente da Confederação Suíça

Jean-Claude Biver
Presidente da LVMH Watch Division, 
Presidente da Hublot, Presidente da 
Zenith Watches e CEO da TAG Heuer

Raghavan Seetharaman
CEO do Doha Bank

Paul Bulcke
Presidente da Nestlé

Alojamentos Serviços de Carreira



Taxas de matrícula por semestre1 

Programas Campus
Datas de 

início Duração Barcelona Munique
Genebra & 
Montreux Online

Bachelor’s Programs  (BBA/BA/BS) em uma das  
sete especializações:
• Administração de Empresas
• Comunicação e Relações Públicas2

• Gestão de Lazer e Turismo2

• Relações Internacionais2

• Gestão Esportiva2

• Negócios Digitais, Design e Inovação2

• Finanças Empresariais2 3

Barcelona
Genebra
Montreux

Online

Outubro
Fevereiro

Junho
Agosto

Três anos  
(seis ou sete 
semestres)

Intensivo 
opcional

€6.450 €6.450

CHF 13.800 €6.450

BA (Hons) em uma das seis opções:
• Gestão Empresarial4

• Gestão Empresarial (Negócios Internacionais)5

• Gestão Empresarial (Marketing)
• Gestão Empresarial (Finanças)
• Gestão Empresarial (Empreendedorismo 
• Gestão de Empresarial (Gestão de Recursos  

Humanos)

Barcelona 
Munique

Outubro 
Fevereiro

Três anos  
(seis semestres)

Não 
Aplicável

Não 
Aplicável

BSc (Hons) in International Business com uma das 
sete opções:
• Administração de Empresas
• Comunicação e Relações Públicas
• Gestão de Lazer e Turismo
• Relações Internacionais
• Gestão Esportiva
• Negócios Digitais, Design e Inovação
• Finanças Empresariais

Munique

Outubro 
Fevereiro 

Junho 
Agosto

Três anos  
(seis semestres)

Intensivo 
opcional

Não 
Aplicável €6.450 Não 

Aplicável
Não 

Aplicável

BSc (Hons) in International Business  
(titulação dupla com University of Roehampton)

Genebra 
Montreux

Outubro 
Fevereiro 

Junho 
Agosto

Três anos  
(sete semestres)

Não 
Aplicável

Não 
Aplicável CHF 13.800 Não 

Aplicável

1 Serão aplicados custos adicionais, como uma taxa de inscrição de € 200; 2 Não oferecido online; 3 Não oferecido no campus de Barcelona; 4 Apenas oferecido no campus de Munique;  
5 Só oferecido no campus de Barcelona.

Taxas de matrícula por semestre1  

Programas Campus
Datas de 

início Duração Barcelona Munique
Genebra & 
Montreux Online

Executive Bachelor of Business Administration 
(Executive BBA)

Barcelona 
Genebra 
Montreux 

Online

Outubro 
Fevereiro  

Um ano  
(dois semestres) €6.450 Não 

Aplicável CHF 13.800 €5.450

Bachelor’s Programs

Further Education

Bachelor’s Programs 

Programas e Matrícula



Taxas de matrícula por semestre1 

Programas Campus Datas de início Duração Barcelona Munique
Genebra & 
Montreux

English Foundation Program
Barcelona 
Genebra 
Munique 
Montreux

Setembro 
Fevereiro 

Junho 
Um semestre
(13 semanas)

€4.900 CHF 7.300

Business Bridging Program
Outubro 
Fevereiro 

Junho
€6.450 CHF 13.800

Taxas de matrícula por trimestre1 

Programas Campus Majors
Datas de 

início Duração Barcelona Munique
Genebra & 
Montreux Online

Master em:
• Gestão
• Marketing
• Finanças2

• Gestão de turismo e  
hotelaria

• Inovação e Empreendedo-
rismo 

• Negócio Digital2

• Negócios de Luxo e Moda

Barcelona
Genebra
Montreux

Online

Não Aplicável

Outubro  
Janeiro  
Março

Um ano 
(três  

trimestres)
€4.600 Não 

Aplicável CHF 9.600 €4.600

MSc in International  
Management Munique

• 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

Um ano 
(três  

trimestres) 

ou 

Dois anos 
(seis  

trimestres)

Não 
Aplicável €6.950 Não 

Aplicável
Não 

Aplicável

MBA Todos os 
Campus €6.950 €7.500 CHF 12.600 €5.800

MSc in International 
Management   
(titulação dupla com 
University of Roehampton)

Barcelona
Genebra
Montreux

Online €6.950
+

€3.8003
Não 

Aplicável

CHF 12.600
+

CHF 3.8003

€5.800
+

€3.8003 

MBA  
(titulação dupla com 
University of Roehampton)

Barcelona
Genebra
Montreux

Online

Taxas de matrícula

Programas Campus Datas de início Duração Barcelona Munique

International Summer School Barcelona Julho  
Agosto Três semanas €3.200 Não Aplicável

Business Summer School Barcelona
Junho 
Julho  

Agosto

Duas semanas 
Quatro semanas 

Seis semanas 
Oito semanas

€1,900 
€3,400 
€4,700 
€6,300

Não Aplicável

Business Winter School Munique Janeiro Duas semanas Não Aplicável €1.900

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

Foundation Programs

Master’s & MBA Programs

Summer & Winter School



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 C; PTE 57; Inglês nativo; ou equivalente

• Deve ter pelo menos 17 anos de idade (menores: tutela obrigatória)

Summer & 
Winter 
Business School

• 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 C; PTE 57; 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; PTE 36; ou equivalente

Business 
Bridging 
Program

• 1 cópia autenticada do diploma do ensino médio e boletim de 
notas ou equivalente

• 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; 
PTE 36; Inglês nativo; ou equivalente

Bachelor’s  
Programs

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

• 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; PTE 
59; Inglês nativo ou equivalente

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

Master’s & MBA 
Programs

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

• 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; PTE 
59; 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.

Candidatos que desejam candidatar-se à dupla qualificação de MBA na Suíça ou Barcelona, ou para o programa de MBA em 
Munique, devem ter mais de dois anos de experiência profissional, além dos seguintes requisitos.

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.

Preencha o formulário de inscrição

Escreva ou filme o seu ensaio

Envie a documentação necessária  
para o programa

Resultado

Aplicação revista pelo comitê de seleção



Programas em:

Moscou e Rostov-on-Don (Rússia) | Almaty, Astana e 
Aktobe (Cazaquistão) | Taipei (Taiwan) | Hong Kong, 
Shenzhen, Xangai e Pequim (China) | Kuala Lumpur e 
Kota Kinabalu (Malásia)

Siga-nos aqui:

Em parceria com:

Barcelona
Diagonal Campus:
Diagonal 648 bis
08017 Barcelona
Espanha

Ganduxer Campus: 
Ganduxer 70
08021 Barcelona
Espanha

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

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

Genebra
Quai du Seujet 18
1201 Genebra
Suíça
T +41 22 779 26 71
F +41 22 779 26 73
info.gva@euruni.edu

Montreux
Villa Ormond
Rue du Lac 18
1815 Clarens-Montreux
Suíça
T +41 21 964 84 64
F +41 21 964 84 68
info.mtx@euruni.edu

Online 
T +34 93 201 81 24
info.online@euruni.edu


