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 1. O QUE É BUSINESS SCHOOL?

Uma Business School consiste em uma instituição de 

ensino (modelo de educação) direcionada para área de 

negócios, incluindo graduação, pós-graduação e 

programas executivos. Com foco no mercado de traba-

lho e seu reflexo no ensino, uma Business School vai 

além da sala de aula tradicional, fazendo com que os 

seus stakeholders se conectem e potencializem os 

negócios daquela região.

 2. QUAIS AS VANTAGENS DE ESTUDAR 
EM UMA BUSINESS SCHOOL? QUAIS OS 
ACRÉSCIMOS DA BUSSINESS SCHOOL NO 
CURRÍCULO E TAMBÉM NA FORMAÇÃO DO 
ALUNO?

 Integração entre ensino, pesquisa e extensão.

 Formação de líderes alinhados as necessidades 

empresariais (prática organizacional)

 Relação estreita com o mercado, com vista a poten-

cializar a capacidade de solucionar problemas.

 Bases curriculares e formação de excelência, com 

tecnologias, metodologias e espaços diferenciados.

 Formação de um aluno completo e globalizado, 

conectado com o mundo.

 3. COMO FUNCIONA A DUPLA 
DIPLOMAÇÃO?

Dupla diplomação se refere ao ato de obter dois diplo-

mas no período de um único curso, um pela universida-

de brasileira e outro pela instituição conveniada no 

Brasil ou no exterior. Ou seja, o(a) aluno(a) - a partir de 

um acordo prévio entre as universidades e aproxima-

ção das matrizes curriculares - que conseguir concluir 

os créditos previstos por ambas as universidades, 

obterá os dois diplomas. Dessa forma, a dupla diplo-

mação pode ser nacional ou internacional, e dependerá 

de uma parceria entre a Business School Unoeste e 

outra instituição de ensino.

 4. O QUE É E QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS 
ENTRE EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL E 
DUPLA DIPLOMAÇÃO?

A experiência internacional pode ocorrer de diferentes 

formas, como: um breve período de estudos em uma 

universidade internacional, um semestre de estudos 

nessa universidade internacional ou, até mesmo, um 

breve período de trabalho em alguma instituição fora do 

Brasil. Como exemplos existem: working travel; winter 

ou summer schools; intercâmbio e bolsas para estudos 

de 6 meses.



Já a dupla diplomação, depende de um acordo prévio 

entre a Business School Unoeste (no caso) e uma 

instituição internacional, de forma a(o) aluno(a) conse-

guir obter os créditos equivalentes e completos de 

ambas as instituições.

 5. PROGRAMAS DE PESQUISAS E 
EXTENSÃO, ATUARÃO JUNTAMENTE COM O 
INTERCÂMBIO E DUPLA DIPLOMAÇÃO?

Os programas de pesquisa e extensão da Business 

School Unoeste poderão estar vinculados aos proces-

sos de intercâmbio e dupla diplomação, mas não é 

obrigatoriedade. Para que isso possa acontecer, a BSU 

deverá realizar um acordo prévio com a instituição 

nacional ou internacional de interesse, para que ocorra o 

processo de cooperação entre elas.  

 6. O QUE MUDA PARA OS ALUNOS QUE 
JÁ ESTÃO NO CURSO E QUE FARÃO PARTE DA 
BSU? OS ALUNOS QUE ESTÃO NO 7º TERMO, 
CONSEGUIRÃO APROVEITAR A BUSINESS?

Os alunos que estão finalizando seus cursos poderão 

aproveitar: nova infraestrutura da BSU; novas metodolo-

gias de ensino; parcerias da BSU com as empresas; 

experiências internacionais (desde que previamente 

planejadas); pós-graduações diferenciadas para a BSU; 

fast courses oferecidos periodicamente; winter e 

summer schools; e aproximação da BSU com o mercado 

para processos seletivos de recrutamento e seleção.

 7. UM ALUNO QUE SE FORMAR EM UM 
CURSO DA BSU PODERÁ FAZER OUTRO 
CURSO NA BSU COM MENOR TEMPO?  

As matrizes entre os cursos da BSU estão próximas e 

facilitam a equivalência de créditos. Então, um aluno 

formado em um curso da BSU, com certeza poderá 

aproveitar suas disciplinas e créditos em outro curso da 

BSU. Esse processo ocorrerá de forma a analisar cada 

uma das matrizes e projetar o tempo de permanência no 

curso pretendido.

 8. NA BUSINESS OS CURSOS SERÃO 
MAIS FLEXÍVEIS?  

A BSU conta com uma matriz mais flexível, dinâmica e 

desenvolvida a partir das necessidades e desejos do 

mercado de trabalho, de modo que o aluno tenha a 

possibilidade de se formar com competências interdis-

ciplinares e essenciais para a sua atuação.

 9. A BSU OFERTARÁ ESPECIALIZAÇÃO E 
MBA?

A BSU contará com novas especializações e MBAs 

próximas do mercado de trabalho. Dessa forma, o foco 

desses MBAs e especializações é um corpo docente 

com experiência no mercado e contato com inovações e 

tecnologias presentes nos grandes centros. A ideia é que 

os MBAs e especializações da BSU aproximem seus 

discentes das últimas novidades do mercado nacional e 

internacional.

 10. TEREMOS DISCIPLINAS OPTATIVAS 
NA MATRIZ DA BSU?

Sim, as matrizes são bem flexíveis e as disciplinas 

optativas tem o objetivo de desenvolver as Hard e Softs 

Skills necessárias ao mercado de trabalho em qualquer 

momento. Dessa forma, as matrizes dos cursos vincu-

lados à BSU estarão sempre alinhadas com o mercado 

de trabalho devido à sua flexibilidade e agilidade na 

adaptação das necessidades.



 11. COMO FUNCIONARÁ A PARTE 
PRÁTICA DA BSU?

As realizações das atividades práticas da BSU estarão 

sempre alinhadas com a demanda do mercado de 

trabalho. São exemplos de atividades práticas: visitas 

técnicas; estágios voluntários; ensino dentro das 

empresas; ações de extensão e projeto integrador de 

disciplinas. O objetivo é fazer com que o aluno tenha a 

vivência prática do mercado de trabalho, sejam em sala 

de aulas ou fora dela.  

 12. HAVERÁ PROGRAMAS DE ESTÁGIOS 
ESPECÍFICOS? NO FUTURO A BSU PENSA 
EM INDICAR ALUNOS AO MERCADO DE 
TRABALHO?

A BSU, em seu futuro, pensa - a partir das parcerias a 

serem firmadas e a proximidade com o mercado de 

trabalho - em elaborar processos seletivos de estágios 

específicos para os alunos BSU. Isso ocorrerá com o 

tempo e com a maturidade da BSU no mercado regio-

nal.  

 13. O QUE EU ALUNO POSSO 
CONTRIBUIR PARA A BUSINESS SCHOOL? O 
QUE É O ALUNO BSU?

O aluno BSU terá um perfil diferenciado, com foco na 

resolução de problemas, trabalho com casos práticos 

e inquietação com a vivência atual. Assim, o aluno 

BSU pode contribuir ao: ser participativo nas aulas; 

trazer casos práticos das organizações que tem 

proximidade ou trabalha; ser o elo de parceria entre 

sua organização e a BSU; gerar insights para aproxi-

mação do ensino, pesquisa e extensão da BSU com o 

mercado de trabalho.

 14. HAVERÁ MUDANÇA NA 
INFRAESTRUTURA? QUAIS AS PRINCIPAIS 
MUDANÇAS?

Aulas com espaços modernos e metodologias inova-

doras, baseados nas grandes instituições de ensino 

nacionais e internacionais. A BSU contará com novas 

salas de aulas, adaptadas e focadas sempre na partici-

pação do discente, despertando a sua capacidade 

inovadora.

 15. ALUNOS DA BSU PODERÃO ESTAR 
ATUANDO JUNTAMENTE COM AS 
STARTUPS?

O(a) aluno(a) BSU possui um perfil arrojado, inquieto e 

apto a solução de problemas. Dessa forma, é, sim, 

um(a) aluno(a) com capacidade de atuação e criação 

de startups.

 16. HAVERÁ INGLES NA MATRIZ DA 
BUSINESS?

Não, mas a universidade oferece curso de idiomas aos 

estudantes com valores atrativos. A depender da 

demanda gerada pelos(as) alunos(as) da BSU, pode-se 

pensar no oferecimento de turmas específicas de 

“Business English”.  

 17. O QUE SÃO CURSOS IN COMPANY E 
CURSOS RÁPIDOS?

Os cursos “In Company” são oferecidos diretamente 

para organizações contratantes, e são adaptados às 

necessidades daquela organização. Ou seja, é um 

curso personalizado.



Os cursos rápidos (fast courses) tem as características 

de terem menor duração (10 a 80 horas) e focarem no 

desenvolvimento de competências e habilidades espe-

cíficas, de forma pontual. São cursos extremamente 

voltados para a demanda de mercado atual.

 18. A DIPLOMAÇÃO SERÁ COMO: 
INSTITUIÇÃO UNOESTE OU BUSINES 
SCHOOL UNOESTE?

O diploma será expedido como universidade do Oeste 

Paulista – UNOESTE.

 19. QUAIS SÃO OS CURSOS QUE A BSU 
INTEGRARÁ?

De graduação: Administração, Ciências Contábeis, 

Secretariado Executivo, Agronegócio, Gestão Comer-

cial, Gestão de Recursos Humanos e Marketing. Além 

dos cursos de pós-graduação e de formação comple-

mentar.

 20. TEREMOS ATIVIDADES DE 
INTERAÇÃO COM OS DEMAIS CURSOS? 
COMO SIMULAÇÕES EMPRESARIAIS, 
ESTUDOS DE CASO, SEMANA DE INOVAÇÃO, 
SEMANA DE DESAFIOS E IDEIAS?

Sim. A criação da BSU tem exatamente essa perspecti-

va, de criar interações entre os diferentes cursos para 

que o aluno possa sair ao mercado com um perfil 

adaptativo. Portanto, diferentes atividades e ações 

serão realizadas com o objetivo de integrar os cursos.

 21. EU ALUNO POSSO INDICAR UMA 
EMPRESA PARA SER PARCEIRA?

Sim. A BSU terá uma relação muito próxima com as 

empresas locais e regionais, e o(a) aluno(a) BSU tem 

um papel fundamental nisso.

 22. EU COMO ALUNO DA BSU QUAL O 
MEU COMPROMISSO COM AS EMPRESAS?  

O(a) aluno(a) BSU deve ter atuação estratégica e 

contribuir para o desenvolvimento das organizações 

que tem contato, sempre de forma ética e profissional, 

de acordo com os valores pregados pela BSU e sua 

futura profissão.

 23. O QUE MUDA NOS PROFESSORES?  

A intenção da BSU é fortalecer o uso de metodologias 

ativas de aprendizagem e conteúdo atualizado das 

disciplinas. A proposta é de que os professores 

utilizem uma didática diferente, mais dinâmica e volta-

da para a prática, além de intensificar o uso de exem-

plos do mercado de trabalho em sala de aula.  

 24. HAVERÁ UMA MOTIVAÇÃO MAIOR 
PARA A PESQUISA? COMO FUNCIONARÁ NA 
BSU O ENSINO/PESQUISA/EXTENSÃO?

Sim, a intenção da BSU é integrar sempre em suas 

ações ensino, pesquisa e extensão, por meio de 

propostas de projetos inovadores e alinhados as 

necessidades regionais. Para tanto, a BSU já realiza o 

Encontro Científico de Ciências Administrativas - 

ECCAD (um dos melhores eventos de iniciação científi-

ca em ciências administrativas do interior do Estado de 

São Paulo) - e eventos específicos dos cursos que 

integra (como o SIMCAD - Simpósio de Ciências Admi-

nistrativas).


