BOCCONI UNIVERSITY
A Bocconi University é internacionalmente reconhecida como ponto de referência em Ensino
e Pesquisa nas áreas de Economia e Negócios, como atestado em posições cada vez mais
elevadas em muitos dos mais importantes rankings mundiais.
O campus está localizado no coração de Milão, uma cidade moderna e cosmopolita que
combina o melhor do passado e presente da Itália, enquanto olha para o futuro. Os
estudantes estudam e trabalham com colegas e professores de todo o mundo, imersos em
um ambiente acadêmico rico e estimulante.
Nossos métodos de ensino interativos – como estudos de caso, simulações e trabalhos
de grupo – e o imenso número de oportunidade de estudo no exterior em mais de 280
universidades parceiras ao redor do mundo oferecem aos estudantes as habilidades que os
empregadores estão procurando.
Suporte de carreira é oferecido desde o início: os estudantes tem a oportunidade de interagir
com uma vasta rede de empresas e instituições através de eventos de colocação e iniciativas
dentro e fora do campus, e uma plataforma virtual oferecendo vagas de estágio e trabalho
está disponível.

RANKINGS
2019 World University Rankings
by Subject
Business and Management
4th na Europa 8th no mundo
Economics and Econometrics
4th na Europa 16th no mundo
Accounting and Finance
6th na Europa 18th no mundo
2019 Masters in Management
MSc in International Management
10th no mundo
2018 Master in Finance pre-experience
MSc in Finance
8th no mundo

CURSOS DE GRADUAÇÃO
Aulas em Inglês
- International Economics and Management
- International Economics and Finance
- Economics and Management for Arts, Culture
and Communication
- Economic and Social Sciences
- Economics, Management and Computer Science
- Mathematical and Computing Sciences for
Artificial Intelligence
- International Politics and Government
- World Bachelor in Business (4 anos)
Aulas em Italiano
- Economia aziendale e management
- Economia e finanza
- Economia e management per arte, cultura
e comunicazione
- Giurisprudenza

REQUISITOS
Candidatura virtual e dossiê com:
- Notas finais do penúltimo e antepenúltimo ano do
Ensino Médio
- SAT, ACT ou Exame Bocconi
- Certificado de Inglês (TOEFL, FCE ou IELTS, etc.)
- Carta de motivação
- Curriculum vitae

GUIDANCE AND RECRUITMENT OFFICE
tel. +39 025836.3045

ANUIDADE
Um investimento de aproximadamente € 13.000 por
ano é esperado.

ALOJAMENTO
8 residências universitárias com capacidade para
2.000 estudantes matriculados estão disponíveis.

BOLSAS DE ESTUDO
A Bocconi tem um sistema detalhado de auxílio
financeiro e bolsas de estudo. O objetivo desse
sistema é oferecer a todos os estudantes os meios
financeiros necessários para completar os seus
estudos.
- Bolsa de Mérito Bocconi para Graduação
e Bolsa Bocconi Internacional
Todos os candidatos internacionais serão avaliados
para uma redução total ou de 50% da anuidade,
que pode incluir alojamento.
Estudantes interessados NÃO precisam preencher
uma candidatura especifica para a Bolsa de Mérito.
- Bolsas de Necessidade Financeira
Oferecidas pela Bocconi University e pela Região
da Lombardia

CALENDÁRIO
Término da Sessão Antecipada:
5 de Junho de 2019
- Exame Bocconi (caso aplicável):
28 de Junho de 2019
Término da 1a Rodada:
Janeiro de 2020
- Exame Bocconi (caso aplicável):
31 de Janeiro de 2020
Término da 2a Rodada:
2 de Abril de 2020
- Exame Bocconi (caso aplicável):
24 de Abril de 2020

www.unibocconi.eu/undergraduateguidance

