Editorial

A Rennes of School of Business
é uma escola de gestão
internacional francesa. A
qualidade dos seus processos,
corpo docente, pesquisa e
programas são validados pelas
principais organizações
internacionais de
credenciamento. Possuir as
certificações EQUIS, AACSB e
AMBA posiciona a Rennes
School of Business como uma
escola de negócios de "tripla
acreditação", algo que apenas
0,5% das instituições
acadêmicas no mundo
possuem, o que agrega
significativo valor para futuros
graduados.
Recentes acontecimentos, notadamente a
crise financeira que ocorre em nível global, demonstraram claramente a
necessidade de os gerentes adotarem um padrão de comportamento diferente e
aprender novas competências e habilidades. Gerentes enfrentam atualmente os
desafios de uma concorrência internacional cada vez mais intensa, um contexto
global em processo de mudança com complexas consequências ambientais e
sociais, além de crescentes pressões de partes interessadas, tais como
organizações não governamentais.
O programa DBA da Rennes School of Business contempla esses novos desafios,
respondendo às necessidades das empresas, preparando gerentes de alto nível –
que já tenham uma significativa experiência comercial (10+ anos), para se tornar
autoridades líderes seus campos de atuação, estudiosos engajados, profissionais de
alta influência ou exercer uma carreira acadêmica em paralelo à profissional.

Dr Olivier Aptel
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PRÉ-DBA JUNTO À FGV,
ETAPA BRASIL - 1 ANO
Como modo de preparação dos alunos
brasileiros do DBA, a Rennes School of
Business oferece uma etapa “pré-DBA”
realizada junto à FGV. Esta etapa consiste
em cinco módulos intensivos de três dias
que incluem preleções, trabalho individual,
projetos em classe e preparação
supervisionada de pesquisa acadêmica.
Esses módulos são oferecidos localmente
no Brasil, em uma parceria com professores
da Rennes School of Business e da FGV.
Esses desafiadores módulos de
gerenciamento estão integralmente
relacionados à metodologia de pesquisa.

PROGRAMA DBA
Os alunos que decidirem continuar com o
programa DBA participarão de duas
"residências globais", respectivamente na
França (Paris e Rennes) e/ou na China

(Pequim), permitindo a integração dos
participantes com seus pares, reforçando o
networking internacional e apresentando
uma perspectiva global para os estudos. As
residências podem ser substituídas por
eletivas locais relacionadas à pesquisa de
tese. Além disso, os participantes
trabalharão em sua tese com o apoio de um
supervisor da Rennes School of Business e
de um supervisor local no Brasil. O projeto
de tese inclui supervisão estruturada, bem
como uma proposta oral e defesa de tese.
O programa é projetado para estudantes
que dispõem de tempo parcial e dura
geralmente quatro anos.
O programa DBA foi lançado na China em
2008 e no Brasil, com a FGV no Rio de
Janeiro, em 2012. A Rennes School of
Business é a instituição de outorga de
certificação no programa DBA. Alumni do
nosso programa incluem executivos de
empresas, funcionários do governo,
empresários e professores.
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‘‘ Encontrei na Rennes School of Business uma
oportunidade de combinar um programa de
doutorado com minha atividade e objetivos
comerciais. As disciplinas e os tópicos de pesquisa
são relevantes para questões gerenciais e me
permitem estudar o que considero importante para
a minha carreira. O estudo em tempo parcial me
permite continuar trabalhando na minha
organização; É o que torna complementares os
estudos de doutorado e as atividades empresariais.
’’
Marcela Castro, M.Sc.
Diretora Associada, Idear Castro Treinamento
Empresarial Ltda

‘‘ Após haver passado, em fevereiro 2015, pela
etapa francesa do DBA (Coorte 2) posso
expressar minha apreciação máxima pelo
excelente conteúdo e organização realizada pela
FGV / RENNES. Embora já conheça a alta
reputação internacional dessas duas escolas de
negócios, devo dizer que superou minhas
expectativas. Estou orgulhoso e honrado de ser
um estudante nesse programa de doutorado. ’’
Jorge Barros,
Sr. Vice Presidente, Siemens

Candidatura

PROCESSO DE ADMISSÃO
A admissão é seletiva e baseada em resultados
acadêmicos prévios, na experiência de gestão, em
uma entrevista de admissão e uma proposta
preliminar de pesquisa acadêmica.
O programa (pré) DBA destina-se a estudantes
experientes, com nível de Mestrado em
Gerenciamento de instituições reconhecidas, e tem
como objetivo orientar os alunos para que
desenvolvam e apresentem seu projeto pessoal de
pesquisa original.
As candidaturas serão submetidas e pré-avaliadas
pelo Diretor local do DBA no Brasil e devem conter:
1) Formulário de candidatura disponível no site:
www.esc-rennes.fr/programmes/programmes-doctoraux/dba

2) Documentação indicando a natureza geral do
campo de estudo proposto e um tópico de pesquisa
preliminar, bem como a motivação do candidato para
participar do programa pré-DBA.
3) Transcrições oficiais de cursos
acadêmicos previamente realizados.
4) Cópias certificadas de graduação ou
diplomas previamente obtidos.
Histórico acadêmico, cartas de recomendação,
motivação e aptidão para realizar o trabalho de
pós-graduação e experiência profissional serão
levados em consideração. Uma entrevista do
diretor local do (pré) DBA e, possivelmente,
uma entrevista adicional pelo Diretor do DBA
farão parte do processo de seleção. A decisão
final de admissão tomada pelo Comitê DBA da
Rennes School of Business.
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