CURSO – PRINCIPLES OF SUSTAINABLE BUSINESS
Trier University of Applied Sciences – Umwelt-Campus
Birkenfeld
O curso é ideal para estudantes das áreas de ecologia e áreas
envolvendo ciência e meio ambiente. Os participantes se instalarão no
moderno Umwelt-Campus Birkenfeld da Trier University of Applied
Sciences. Trata-se de um curso intensivo, realizado na Alemanha. A instituição
em questão possui excelência na área de desenvolvimento de tecnologias e
soluções sustentáveis e, além de produzi-las também as utiliza no Campus.
Com o passar das décadas, a ideia de sustentabilidade tem ganhado força e o
participante terá como maior benefício a oportunidade de conhecer e inserir-se
em um dos mais atualizados centros de estudos de soluções sustentáveis,
aprender como as empresas podem ganhar vantagens no mercado
internacional ao implementar esses meios.
Após anos de sucesso, com mais de 90 participantes do mundo inteiro, a
instituição promove semestres de estudos nos períodos de inverno, de outubro
a janeiro, e verão, de abril a julho, englobando tanto o programa de um
semestre como também o programa de dois semestres. Em seis módulos por
semestre, os estudantes explorarão tópicos a respeito de energias renováveis,
análise de ciclos de vida e mudanças climatológicas aliadas ao gerenciamento
de negócios sustentáveis. Somado a isso, serão levados em consideração
aspectos sobre língua e cultura alemã.
O valor do programa é de € 500,00 (quinhentos euros) e inclui custos
com excursões e taxa de matrícula. Nesse valor também inclui um montante de
€ 170,00 (cento e setenta euros) de passe livre de trem para viagens na região.
A instituição possui alojamento, porém o aluguel é custeado pelo aluno.
Para se inscrever o aluno deve preencher o formulário eletrônico no
website da instituição http://www.umwelt-campus.de/studysemester. O
formulário deve estar devidamente assinado pelo candidato e pelo responsável
na universidade de destino e podem ser enviados via correio comum ou correio
eletrônico, através do endereço studysemester@umwelt-campus.de. Os
documentos necessários para a efetivação do aluno podem ser encontrados no
website.
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