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Conheça os detalhes do programa de verão, exclusivo para os alunos da
Faculdade Cásper Líbero em parceria com a N&M Intercâmbios e CSUN 
California State University, Northridge.
A CSUN  Califórnia State University, Northridge foi fundada em 1958. É uma
universidade pública localizada em Northridge, Los Angeles e seu Sistema
Educacional é formado por 23 campi no estado da Califórnia e é o maior Sistema
Universitário Público Educacional dos Estados Unidos.
O campus no qual o curso é ministrado está localizado a 20 minutos de
Hollywood.
Corpo Docente: Professores PhDs da universidade, com grande experiência
executiva, preocupados em passar estudos de casos que complementam o
conteúdo das aulas.
Estrutura: Campus com salas de aulas modernas, biblioteca, cafeteria e WiFi.
Dinâmica das Aulas: Aulas expositivas, discussão de casos e atividades
práticas.
Número de alunos: 20
Certificado de Conclusão da California State University @Northridge
Communication and Leadership in the Digital Landscape:
Objetivos do curso: Capacitar o profissional de comunicação para exercer
liderança e produzir conteúdo digital em um mercado globalizado e multicultural.
Conteúdo programático:
1st week Communication: Learn about intercultural communication,
considering the consumer behavior and the designing of the message. Strategy:
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questioning assumptions and developing critical thinking.
2nd week Leadership: Develop dynamics of leadership, identifying challenges
and opportunities in the business communication, considering crisis
management. Strategy: case studies, group practice and company visit.
3rd week Digital Landscape: Practice digital writing, digital marketing, digital
art for video and learn about new directions for electronic media
systems. Strategy: instructions and laboratorial practices.
3 semanas (total 20 noites)
Programa Acadêmico 08 a 25 de Julho (3 Semanas)
Inclui 14 horas de aula por semana com workshop de acordo com conteúdo
acadêmico descrito acima (aulas de segunda a quintafeira, das 9:00 às 12:30hs)
Incluso: uma visita à empresa e/ou palestrante em uma das tardes ou às sexta
feiras.
Inclui: taxa de utilização do Student Recreation Center, identificação do
estudante, almoço na orientação e cerimônia de graduação: certificado de
participação ao final do programa.

Acomodação do Campus:
Check in: Domingo, 07 de julho
Check out: Sábado, 27 de julho
Observações:
Quarto duplo
Refeições não inclusas
Roupas de cama e banho estão inclusas
Limpeza semanal dos banheiros

Serviços adicionais
LAX pick up and drop off (transfer de ida e volta para o Aeroporto LAX)

CSUN Los Angeles city tour – 8 horas

Investimento para o programa:

Antes de efetuar o pagamento, consulte o câmbio do dia com a
N&M Intercâmbios.

Lugares sujeitos a disponibilidade.
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