


Fundada em 1906, Campbellsville University é uma instituição 
privada que oferece cursos de graduação e pós-graduação, sendo 
eleita pelo U.S. News America’s Best Colleges em 2008. A universi-
dade busca desenvolver a excelência acadêmica através do 
desenvolvimento pessoal, integridade e companheirismo dentro 
de um ambiente acolhedor.

A Campbellsville University busca enriquecer as vidas de seus 
alunos através de uma aprendizagem contínua e promovendo a 
excelência com programas de alta qualidade.



O curso tem por objetivo principal apresentar a experiência americana na gestão de 
organizações organizacionais que atuam no ensino superior com vista a capacita-
ção de gestores de IES nacionais para que possam compreender melhor o conceito de 
qualidade, (re)construí-lo para sua gestão e implantá-lo por ações estratégicas, 
concretas, voltadas para o desenvolvimento da qualidade rumo a excelência de 
prestação de serviços educacionais o que viabilizará a conquista de uma posição no 
concorrido mercado educacional brasileiro.

O programa está direcionado para os pro�ssionais que atuam no setor de ensino 
superior, como diretores de IES; consultores; administradores e gerentes de áreas; 
membros de comissões próprias de avaliação; coordenadores de curso; ouvidores; 
professores; chefes de departamento; assessores; projetistas e avaliadores 
institucionais.

Os temas serão abordados por professores e executivos quali�cados, selecionados 
exclusivamente para este evento.  As aulas teóricas serão realizadas nas dependências 
da Campbellsville University nos campus de Campbellsville e Louisville.

Sete (7) noites no Holiday Inn ou Best Western ou nos apartamentos da própria 
universidade;
3 refeições por dia no campus da universidade;
Todo o transporte terrestre durante o curso;
Aulas, seminários, material didático, tradução e certi�cado.

O Ensino Superior Americano
Dr. Michael V. Carter Reitor da Campbellsville University
Bacharelado e Mestrado pela Marchall University; PhD., Ohio  State Univesity

Órgãos Reguladores, Legislação e Intervenção Estatal
Dra. Tereza Spurling Professora de Educação e pedagogia
Bacharelado, Campbellsville University; Mestrado, Western Kentucky University;  Phd., 
Capella University

Para os temas apresentados no idioma inglês, haverá tradução 
inglês-português-inglês.

Será concedido aos participantes com 100% de frequência.



Estrutura Organizacional
Dra. Brenda Priddy  Diretora da Escola de Educação da Campbellsville University
Bacharelado, University of Kentucky; Mestrado, Morehead Univesity; 
Ed.D., University of Louiville/Western kentucky University

Finanças Institucionais
Otto Tennant Vice-Reitor para Finanças e administração da Campbellsville University
Bacharelado Ohio State University, MBA University of Dayton, 
Doutorando na Vanderbuilt University 

Avaliação Institucional
Dr. Franklin Cheatham Vice-Reitor Acadêmico da Campbellsville University
Bacharelado, Campbellsville University; Mestrado Tennessee Technological University; 
PhD University of Kentucky; Pós-estudos Memphis State University 

Marketing de Serviços Educacionais
Benji Kelly Vice-Reitor de desenvolvimento da Campbellsville University
Bacharelado, MBA, Campbellsville University

Dave Walters Vice-Reitor para Admissões/ Serviços aos Estudantes
Bacharelado/Mestrado, Campbellsville Univesity

Campbellsville University www.campbellsville.edu)
Transylvania University www.transylvania.edu 
University of Kentucky www.uky.edu
Vanderbuilt www.vanderbuilt.edu

46 horas

Campbellsville University Campbellsville, KY – EUA

21 a 26 de Julho de 2008

1.500 dólares passagem aérea, custos com visto e seguro não estão inclusos
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