Madri, 10 de abril de 2019

Pompeu Andreucci Neto
Embaixada da República Federativa do Brasil
Estimado Embaixador Pompeu:
A Next Educación, em seus dois polos de atuação - Centro de Estudio Superior Next e Escuela
Internacional de Negocios - recebe estudantes de diversos países, tendo alunos procedentes de
mais de 17 nacionalidades. Nossa instituição é presidida pelo Dr. Manuel Campo Vidal, e o Conselho
Acadêmico presidido pelo Dr. Manuel Castells (Prêmio Holberg 2012). O corpo docente une tanto
profissionais que em seu dia a dia exercem o que ensinam quanto dedicados à carreira acadêmica.
Estamos convencidos das amplas possibilidades as quais podem percorrer nossos países, possíveis graças às relações acadêmicas, culturais e tecnológicas. E é justamente neste sentido que
propomos acercar nossas instituições, estabelecendo uma eficaz linha de colaboração. Nossos
programas de pós-graduação são oferecidos em três modalidades, presencial, semi-presencial e
à distância, os quais abaixo apresento para sua apreciação:

Programas de Pós-graduação

Todos os programas aqui apresentados estão avalizados pelo Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) e contam com titulação dupla, da Next IBS ou CES Next, e de algumas das universidades com
maior reconhecimento na Espanha e de prestígio internacional:

Especialmente no caso dos alunos brasileiros, os que vierem estudar em Madri receberão classes
de castelhano durante de um mês, a serem cursadas antes do início do ano letivo. É um curso
oferecido pela Next sem custos extras, ministrado em nossa sede acadêmica, visando atender da
melhor forma possível os discentes não hispânicos. Dessa forma, além de aperfeiçoar o idioma,
são integrados à escola e vão se habituando à vida na fascinante capital espanhola.
No caso do programa semipresencial, a aulas são ministradas através da plataforma virtual, com
a mesma atenção das lecionadas em sala. E durante o curso o aluno vem até Madri para ter algumas matérias na própria Next e participar de atividades acadêmicas.
Next Educación oferece também Programas Internacionais de Alta Capacitação (PIAC). Estes
programas são ministrados em até duas ou mais semanas, em Madri ou em outros países, e
personalizados para que os conteúdos atendam especialmente as necessidades dos alunos. Tal
vivência contempla uma imersão acadêmica, tecnológica, empresarial e cultural, proporcionando
uma experiência única!
Abaixo segue o link para o vídeo de apresentação dos nossos Programas Internacionais de Alta
Capacitação:

Vídeo Programa Internacional de Alta Capacitacitação (PIAC)

Aqui na Next Educación expressamos nosso agradecimento por sua valiosa atenção, reiterando
que para nós será profundamente positivo explorar a possibilidade de um acordo de colaboração e
realizar outros projetos brevemente.
Convido-vos a conhecer um pouco mais sobre nós através dos vídeos de apresentação e páginas
de ambos centros:

Apresentação Next IBS

Apresentação CES Next

Página Next IBS

Página CES Next

Agradecemos imensamente sua atenção e torcemos por construir prósperos laços num futuro
próximo!
Com as melhores felicitações,
Manuel Campo Vidal
Presidente Next
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