Madri, Espanha, 10 de abril de 2019

Pompeu Andreucci Neto
Embaixador da República Federativa do Brasil
Estimado Embaixador Pompeu:
É uma satisfação entrar em contato e reitero o agradecimento pela oportunidade em
colaborarmos com o Brasil.
Nós da Next Educación através do presente documento gostaríamos de formalizar
nosso desejo em estabelecer um convênio de colaboração com seu querido país.
Nesse sentido, nosso objetivo principal é oferecer um programa de bolsas de estudo
para o ano letivo 2019-2020, através do qual poderão ser ofertadas, por cada master,
uma bolsa integral (100% do valor) e duas bolsas parciais (50% do valor). Seriam
assim totalizadas até 30 bolsas, 10 integrais e 20 parciais, aos estudantes brasileiros.
A idéia é que os custos dos programas sejam arcados pela escola integralmente, no
caso das becas de 100%; e que metade do valor seja por nós custeado nas bolsas
parciais. Assim, gostaríamos de saber qual forma de colaboração mais adequada.
Nossos Programas de Bolsas de Estudo para pós-graduações contemplam os
seguintes cursos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master em Inteligência para a Digitalização Empresarial
Master em Economia Verde: Estratégias Empresariais de Sustentabilidade
Master em Marketing Turístico y Promoção de Destinos na América Latina e
Europa
Master em Inteligência Turística: Gestão e Competitividade Internacional
Master em Inteligência Empresarial & Big Data
Master em Ciberseguridade
Master em Direção de Comunicação Corporativa e Marketing Digital
Master em Negócios Internacionais (MIB)
Master Internacional em Criação y Aceleração Empresarial (MICAE)
Master Universitário em Comunicação Política Avançada

Para os alunos brasileiros, lembramos, os que vierem estudar em Madri receberão
um curso de espanhol com duração de um mês, a iniciar em setembro, antes do
começo do Master. É um curso oferecido por Next Educación sem custos extras,
ministrado em nossa sede acadêmica, visando atender da melhor forma possível os
estudantes não hispanofalantes.
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Dessa maneira, o procedimento a ser efetuado o programa de bolsas seria o
seguinte:
Em primeiro lugar, seria estabelecida uma convocatória anual nas datas que lhes
pareçam mais oportunas. Nossa recomendação, uma vez que o ano letivo começa
em outubro, é que esta convocatória seja aberta no primeiro trimestre do ano,
estendo-se até o segundo trimestre.
Para sua efetivação seria lançada simultaneamente proposta do programa de bolsas
através da Embaixada e do Ministério da Educação, ao passo que Next faria o
mesmo a fim de acompanhar em todo possível o processo de seleção prévio.
Esta colaboração poderia ser conjunta ou realizada por parte das instituições
brasileiras na primeira etapa e à escola cabendo a seleção final. Da mesma forma,
caso seja conveniente, Next poderia efetuar a seleção completa e comunicar os
aprovados à etapa final antes de tomar a decisão
Parte do procedimento refere-se aos requisitos exigidos aos postulantes para poder
participar do processo de seleção, incluindo possuir título universitário, passar por um
processo de entrevistas - em espanhol - e apresentar a seguinte documentação:
1. Carta de apresentação, explicando porque se interessa a este programa
2. Ficha de inscrição preenchida
3. Currículum Vitae
4. Cópia do diploma de graduação e histórico escolar
5. Cópia do passaporte
Deixamos claro que as bolsas de estudo referem-se ao valor total ou parcial do curso,
não incluindo estadia, passagem aérea ou quaisquer outros tipos de gasto.
Para nós da Next Educación é uma grande alegria poder colaborar com a educação
brasileira, sendo deveras positivo explorar a possibilidade de realizarmos outros
projetos futuramente.
Permaneço à disposição no caso de qualquer observação ou questão a esse
respeito, visando contribuir neste percurso de colaboração.
Uma vez mais agradeço a atenção.

Com os melhores cumprimentos,

Dr. Manuel Campo Vidal
Presidente Next
Sede Corporativa
Alsasua 16-2ª planta, 28023, Madrid, España
(+34) 91 710 20 54 /
presidencia@nexteducacion.com /
www.nexeducacion.com / www.nextibs.com.br

Sede Académica
Almagro 42, 28010, Madrid, España
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

