CURTIN BUSINESS SCHOOL
FORMANDO OS AGENTES DE
MUDANÇAS DO AMANHÃ
A Curtin Business School (CBS) é a escola de
negócios da Curtin University. Esta é a maior
divisão de ensino da Universidade oferecendo a
mais ampla variedade de cursos de negócios em
Western Australia.

dos principais empregadores do mercado. Viagens de
campo, estágios, situações de aprendizagem desafiantes
em contextos reais, conferências proferidas por profissionais
experientes e exercícios práticos ajudarão os alunos a
conhecerem os participantes atuais do mundo dos negócios
internacionais.

POR QUE ESCOLHER A CBS?
Cursos de alta qualidade: Os cursos da CBS são planejados
para cumprir, sempre que possível, os padrões de empresas
e instituições locais e internacionais. Muitos dos nossos
cursos são reconhecidos tanto na Austrália como
internacionalmente, e foram desenvolvidos com a colaboração
de representantes da indústria, do comércio e do governo.

Perspectiva Internacional: Nossos alunos recebem apoio
inclusive depois de concluídos os estudos, enquanto
permaneçam em contato com a Universidade. A rede de exalunos (Alumni) da escola de negócios é formado por 72 mil
graduados procedentes de mais de 100 países. Isto oferece
aos alunos a oportunidade de começar a estabelecer seu
networking internacional desde o primeiro dia.

Os alunos graduados ou profissionais qualificados que
desejem melhorar sua formação podem escolher a partir
da ampla variedade de cursos de pós-graduação ou de MBA
(Mestrado em Administração de Empresas) oferecidos pela
CBS. Com programas criados para atender às necessidades
e ambições de alunos internacionais, os cursos de pósgraduação da Universidade dão ênfase às aplicações e à
prática, que lhes possibilitarão um diferencial no competitivo
mercado de trabalho atual.

Os alunos graduados e pós-graduatos pela Universidade
têm conseguido trabalho em diferentes posições em todo o
mundo. Desde negociações em relações do trabalho à análise
da bolsa de valores, até a busca de estratégias de marketing
e a criação de sistemas de informática para negócios. Um
título obtido pela CBS pode levar a trajetórias acadêmicas
internacionais variadas e gratificantes.

Participação da comunidade empresarial: Os cursos da CBS
foram planejados pensando no mundo real. Os Conselhos
Consultivos da CBS – redes de especialistas de diferentes
campos de atuação vindos de varias organizações como BHP
Billiton Iron Ore, KPMG, da Câmara do Comércio e da Indústria
de Western Australia – participam ativamente e colaboram
com a área acadêmica da Curtin durante nossa revisão
periódica dos programas de estudo. É por este motivo que os
alunos da CBS aprendem a partir de um currículo moderno
e relevante aos diversos segmentos empresarias sempre
procurando mostrar cenários realistas.

Pesquisas orientadas a soluções:As iniciativas na área
de pesquisa da CBS têm como base uma forte abordagem
internacional. Com a ajuda do governo, de empresas e de
agências financiadas pelo governo, as pesquisas realizadas
pela Universidade beneficiam a comunidade em nível
local, nacional e internacional. Entre as principais áreas
de competência técnica encontram-se Economia Aplicada,
Energia, Economias Sustentáveis e Comércio Digital.
Em todas as áreas, a CBS dá ênfase a pesquisas estratégicas
e de alta qualidade que encontrem soluções inovadoras e
sustentáveis a problemas reais.

Os alunos da Universidade desenvolvem seu network
profissional enquanto estudam e estão expostos a alguns
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Os futuros alunos podem procurar os cursos de graduação e pósgraduação da CBS visitando a página business.curtin.edu.au
Contabilidade
A Faculdade de Contabilidade oferece uma variedade de
programas de contabilidade altamente conceituados e
plenamente reconhecidos por organizações profissionais
de contabilidade na Austrália, incluindo o CPA-Certified
Practising Accountant (Colégio de Contadores Certificados) da
Austrália, o ICAA-Institute of Chartered Accountants (Instituto
de Contadores Certificados) e o IPA-Institute of Public
Accountants (Instituto de Contadores Públicos).
Escola de Pós-graduação em Negócios (Curtin
Graduate School of Business)
Localizada no centro comercial de Perth, em Western
Australia, a Curtin Graduate School of Business é o lar dos
altamente conceituados MBA (Mestrado em Administração
de Empresas), MBL (Mestrado em Liderança de Negócios)
e MSCMEE (Mestrado em Economia para as Áreas de
Mineração e Energia).
Economia e Finanças
A Faculdade de Economia e Finanças oferece cursos nas áreas
de economia, finanças e bancos, planejamento financeiro
e propriedades imobiliárias. Os alunos aprendem a pensar
analiticamente e a desenvolver modelos adequados para
compreender as mudanças e consequências resultantes de
tomadas de decisões nos setores público e privado.
Informática
A Faculdade de Informática oferece cursos em tecnologia
da informação para negócios, sistemas de informação
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para negócios e administração de logística e cadeias
de abastecimento, oferecendo tanto os conhecimentos
comerciais como práticos para ser bem sucedido nestas áreas.
Direito
A Faculdade de Direito (Curtin Law School) oferece um LLB
(Bacharelado em Direito) que cumpre com as exigências
acadêmicas necessárias para poder exercer o Direito em
Western Australia. Também são oferecidos títulos duplos de
Direito, em que disciplinas como contabilidade, jornalismo ou
economia são integradas ao programa de Direito.
Administração
A Faculdade de Administração oferece a seus alunos os
conhecimentos necessários para exercer diversas profissões
relacionadas com a administração, incluindo administração
geral, comércio internacional e administração de eventos,
entre outras. Muitos programas oferecidos são reconhecidos
por organizações profissionais tais como o Instituto de
Administração da Austrália e o Instituto de Recursos
Humanos da Austrália.
Marketing
A Faculdade de Marketing (Curtin’s School of Marketing)
oferece uma ampla variedade de cursos relevantes neste
campo de atuação profissional. Seguindo a tendência desta
indústria de marketing em nível comercial, ela integra
propaganda, marketing e relações públicas, assim como
os cursos de turismo e hotelaria e também vários cursos
interdisciplinares e de dupla formação.
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