Trevisan Escola de Negócios promove Blue Friday,
com descontos de 30% em cursos de graduação e MBA
Ofertas são válidas por toda a duração dos cursos contratados; valores de desconto
ao final dos cursos variam entre R$ 1500 e R$ 5300
São Paulo, 22 de novembro de 2021 - A Trevisan Escola de Negócios realiza este
ano a segunda edição da sua Blue Friday. Depois de conceder, desde o mês de
outubro, ofertas especiais em cursos de graduação e MBA no Esquenta Blue Friday, a
instituição realiza, entre sexta-feira (26) e terça-feira (30), ofertas com descontos de
30% em mais de 15 cursos. Os descontos incluem cursos de Graduação Online, MBA
100% Online, MBA Flex e MBA Ao Vivo, para as áreas de Contabilidade, Direito,
Tecnologia da Informação, Gestão Esportiva e Educação Corporativa.
Um dos destaques é o MBA em Gestão Digital Contábil, oferecido em parceria com a
Omie. O curso tem 374 horas de duração, ministrado em 15 meses, na modalidade
online. É voltado a contadores, auditores, empresários e outros públicos interessados
na modernização de escritórios contábeis e Contabilidade 4.0.
Outro destaque é o MBA em Direito Empresarial, com ênfase em transformação
digital, que aborda temas de governança corporativa e compliance, aliados ao direito
processual empresarial. Com 432 horas de duração, é indicado para profissionais da
área jurídica, administrativa, contábil e executivos que pretendem compreender
conceitos de governança corporativa e compliance digital, além de uma abordagem
prática da transformação digital.
Os descontos da Blue Friday são válidos por toda a duração dos cursos contratados.
Os valores de desconto ao final dos cursos variam entre R$ 1500 e R$ 5300.
Sobre Trevisan Escola de Negócios
Estabelecida em 1983, a Trevisan é a única Escola de Negócios do Brasil que teve
origem a partir de uma empresa, a Trevisan Auditores e Consultores. Assim, ao longo
de sua história, a Trevisan Escola de Negócios consolidou a sua experiência na
formação de profissionais altamente capacitados para a gestão de negócios, com
professores muito experientes e que proporcionam em sala de aula um ambiente que
simula o meio empresarial.
A Trevisan integra o mundo corporativo com o acadêmico por meio do desenvolvimento
de executivos de sucesso nas mais diversas áreas de atuação, com cursos de
graduação, pós-graduação, MBA, educação executiva, cursos internacionais, cursos
online e in-company.
Em 2020 a Trevisan adotou o modelo de educação 100% digital em todos os seus
cursos de graduação e pós-graduação e passou a focar em uma atuação global. Ou
seja, a sua plataforma online de ensino, em parceria com a Degreed, pode ser acessada
por alunos em todos os países do mundo, por qualquer aparelho conectado à internet,
como tablets e smartphones.

