
CONSORCI UNIVERSITAT-EMPRESA PEL BRASIL I EL CON SUR – CUBOS

PREVISIÓ D'OFERTA DE PRÀCTIQUES - ERASMUS+ PRÀCTIQUES

Convocatòria 2022

Degut a la naturalesa específica dels doctorats, les que es detallen a continuació no són pràctiques professionals a l'ús amb un programa de tasques preestablert. Hi ha felixibilitat per adaptar

la pràctica a les necessitats específiques del doctorand, de manera que es compleixi amb el pla formatiu i s'adquireixin les competències transversals i específiques que el mateix preveu.

Indiqueu en la sol·licitud el codi de les ofertes que us interessen per ordre de preferència. No es podrà participar en la preselecció d'ofertes en cas que els requisits d'estudis, de nivell d'idioma o d'un altre

tipus no es compleixin.

Si les organitzacions no encaixen amb els vostres objectius, us recomanem que us inscriviu al programa ja que hi ha la possibilitat de col·laborar amb altres organitzacions i filials d'empreses

catalanes al Brasil

Nº Entitat Activitat de l'entitat Ciutat i país Estudis Àmbit de coneixement Tasques generals Tasques específiques Idioma

Estratègies de marketing digital

Recolzament en el desenvolupament de campanyes

Anàlisi de la realitat finançera del país

Serveis d'assessorament financer a empreses

Anàlisi de la relació comercial Espanya-Brasil

Diplomàcia econòmica i corporativa

Prestació de serveis a empreses

Anàlisi de risc país

Estudi d'operacions de comerç internacional

Consultoria d'empreses

Assistència en la prestació de serveis jurídics de dret 

fiscal, empresarial i arbitratge

Estudi de la normativa local

Continua a la pàgina 2

DoctorandSão Paulo / BrasilCrèdit i caucióCESCE4 Castellà i portuguèsA convenir Economia i empresa

Publicitat, màrqueting, 

relacions públiques
A convenir Castellà i portuguès

2 Caixabank Serveis bancaris São Paulo / Brasil Doctorand Economia i empresa A convenir Castellà i portuguès

1 Abille Marketing i comunicació São Paulo / Brasil Doctorand

Economia i empresa A convenir Castellà i portuguès3 Cámara Epañola Relacions internacionals São Paulo / Brasil Doctorand

Dret A convenir Castellà i portuguès5 Galdino & Coelho Serveis jurídics Río de Janeiro / Brasil Doctorand



Nº Entitat Activitat de l'entitat Ciutat i país Estudis Àmbit de coneixement Tasques generals Tasques específiques Idioma

Adaptació empreses a llei protecció dades brasilera

Consultoría serveis jurídics

Fabricació de petit 

electrodomèstic

Adequació de la producció a les demandes 

productives

Avaluació de programes de control de qualitat

Estratègia de negoci local i interregional

Projectes consultoría internacional

Desenvolupament de negoci

Anàlisi del mercat de destí

Desenvolupament d'estratègies de negoci

Polítiques de responsabilitat social

Projectes de digitalització de negoci

Recolzament en actvitats del cicle comercial

Doctorand Dret A convenir Castellà i portuguès6 Every TI Tecnología Brasilia / Brasil

Economia i empresa A convenir Castellà i portuguès8 Plataforma Emp. Solé São Paulo / BrasilRelacions internacionals Doctorand

9 Roca Sanitario Jundiaí (SP) / BrasilFabricació de sanitaris

Castellà i portuguèsEmpresa i tecnología10 Stefanini São Paulo / BrasilConsultoria tecnològica

Doctorand A convenir 

Doctorand A convenir 

Castellà i portuguèsEconomia i empresa

7 Mallory Fortaleza / Brasil Doctorand Ingenyeria industrial A convenir Castellà i portuguès


