
Projeto GROW FAST -- convite a mulheres excepcionais profissionalmente 

ROMA, 17 de fevereiro de 2017 /PRNewswire/ -- A LUISS Business School lançou o projeto 
"GROW -- Generating Real Opportunities for Women" ("Gerando oportunidades reais para 
mulheres") com o objetivo de promover, apoiar e melhorar o desenvolvimento pessoal e profissional 
das alunas da LUISS Business School, com um foco no acesso ao mundo do trabalho e ao 
aperfeiçoamento de suas carreiras, de forma a atingir os mais altos níveis nas empresas, instituições, 
universidades e outras organizações. 

O projeto GROW busca cumprir esse objetivo através da criação e organização de atividades de 
formação de relacionamento (networking) e orientação, bem como de treinamento e desenvolvimento 
de talentos. As metas foram estabelecidas em 11 de novembro de 2016, durante o primeiro encontro 
oficial liderado pelo gerente geral da LUISS University Giovanni Lo Storto, pela reitora da LUISS 
University Paola Severino e pelo reitor da LUISS Business School Paolo Boccardelli. 

Entre as atividades do GROW, a LUISS Business School, a Johnson & Johnson e a Korn Ferry 
International promovem o GROW FAST (Financing and Supporting Talents -- Financiando e 
Apoiando Talentos), uma iniciativa que oferece a um grupo seleto de mulheres excepcionais: 

 Acesso direto a organizações dispostas a apoiar talentos no desenvolvimento de seus 
potenciais; 

 Um mestrado em administração de empresas (MBA) credenciado 
internacionalmente na LUISS Business School, que fornece uma experiência 
culturalmente relevante e profissionalmente memorável no coração de Roma; 

 Um trajeto acelerado, totalmente patrocinado, para o mundo dos negócios com 
grandes empresas que valorizam a diversidade e a inclusão como ativos estratégicos 
essenciais. 

A iniciativa consiste de quatro etapas principais: 

 Seleção de mulheres talentosas; 

 Estágio inicial de três meses na Johnson & Johnson, a partir de julho de 2017, com um 
reembolso de despesas de até EUR 1.000 por mês; 

 Um programa de MBA de um ano na LUISS Business School, a partir de outubro de 2017, 
em que a anuidade de EUR 27.000 e mais ajuda de custo de EUR 13.000 são cobertas 
por empréstimo estudantil; 

 Contrato de emprego de dois anos com a Johnson & Johnson, a partir de outubro de 2018, 
com salário previamente acertado e mais um extra para cobrir o reembolso do 
empréstimo estudantil, durante o prazo do contrato de emprego. 

As participantes selecionadas serão orientadas continuamente, desde o estágio inicial até o término 
da iniciativa GROW FAST. 

Parceiras: 

 Johnson & Johnson, empresa multinacional listada na Fortune 500, que produz dispositivos 
médicos, produtos farmacêuticos e bens de consumo acondicionados; 

 Korn Ferry International, firma de consultoria de organizações e pessoas, é a maior 
fornecedora mundial de recrutamento de executivos; 

 LUISS Business School, provedora internacionalmente credenciada de ensino de negócios, 
sediada em Roma (Itália). 

Pedidos de inscrição devem ser submetidos até 15 de abril de 2017 pelo e-mail mba23@luiss.it. 
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CONTATO: Sara Gentili – (+39) 06 85225047 ou (+39) 06 85222265 

 


