
 

 
 

EDITAL 
Módulo Internacional Ibmec 2018 

 
 

O Módulo Internacional do Ibmec tem por objetivo integrar o aluno no contexto 
internacional por meio de atividades oferecidas ao longo do curso e ministradas 
no exterior, complementando a formação do aluno.  
 

I. DEFINIÇÃO  
 

a. O Módulo Internacional do Ibmec consiste num curso de negócios 
intensivo com duração de 1 semana que será ministrado em Chicago, 
EUA. 

 
b. O programa ocorrerá em Agosto de 2018, tendo início no dia 19 e término 

dia 25 de Agosto. 
 

c. O curso é composto por 30 horas, sendo 20 horas em sala de aula + 10 
horas de atividades complementares, e será ministrado por um professor 
estrangeiro. 
 

d. Ao final do programa, todos os participantes receberão um certificado 
internacional, assinado pelo professor regente e pelo Ibmec. 

 
 
 

II. DO PROGRAMA  
 

a. O Módulo Internacional oferece um curso de 30 horas de duração, sendo 

20 horas em sala de aula + 10 horas de atividades complementares. O 

curso será ministrado inteiramente em Inglês sobre um tema relevante 

na área de negócios e internacionalização. 

 

b. O programa incluirá o material didático utilizado no curso.  

 

c. Transporte do Hotel para o curso – ida e volta, durante o período do curso 

– saída e retorno do hotel escolhido para o grupo.  

 

d. O estudante poderá optar pelo pacote com hospedagem em hotel 4 

estrelas ou pacote sem acomodação inclusa. Para o pacote com 

hospedagem, é prevista acomodação em quarto duplo. Caso o 

participante tenha interesse em quarto single, e/ou em estender a reserva, 

a diferença de valor deverá ser custeada pelo mesmo.   

 

 



 

 
Não estão incluídos:  Passagens aéreas, serviço de transfer hotel - aeroporto, 

alimentação dos alunos, deslocamentos nos horários livres e quaisquer 

despesas pessoais envolvidas que não estejam aqui elencadas. 

 

 

III. DA AGENDA DO CURSO 

 

  
Domingo Segunda Terça  Quarta Quinta Sexta Sábado 

19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 

Manhã              
08h - 12h 

Chegada em 
Chicago e 

Check-In no 
Hotel  

 

Aula Aula Aula Aula Aula Manhã Livre 

Tarde                 
12h - 18h 

Trabalho em 
Grupo 

Trabalho em 
Grupo 

Trabalho  
em Grupo 

Trabalho  
em Grupo 

Tarde Livre 

Check-Out e 
Retorno ao 

Brasil  

Noite                  
18h - 20h 

Noite Livre Noite Livre Noite Livre Noite Livre Noite Livre 

 
IV. DA ELEGIBILIDADE  

 

  

a. Estão aptos a realizar a inscrição no Módulo Internacional os alunos 

regularmente matriculados nos cursos de Pós-Graduação. São 

oferecidas 40 (quarenta) vagas ao total, preenchidas conforme a 

seguinte ordem de preferência: 

1) Estudantes do curso de Pós-Graduação Global MBA e 

LLM Ibmec; 

2) Estudantes de Pós-Graduação Ibmec; 

3) Estudantes de Pós-Graduação Ibmec Management; 

4) Estudantes de Pós-Graduação das demais IES do grupo 

Adtalem Brasil; 

5) Estudantes de Pós-Graduação online. 

 

b. Caso haja disponibilidade de vaga, o programa será aberto a alunos 

da Pós-Graduação de outras instituições, desde que cumpram os 

requisitos exigidos.  

 

c. O aluno deve apresentar um comprovante de proficiência na língua 

inglesa. Serão aceitos: TOEFL IBT (pontuação mínima de 80 IBT), 

IELTS (Nível B2), Certificados de conclusão de cursos de inglês que 

apresentem nível B2 e English Pro.  

 



 

 
d. O aluno deve apresentar passaporte e visto válidos por 8 (oito) meses 

pelo menos, sendo 2 (dois) meses antes do modulo, caso contrário 

sua matricula será cancelada. 

  

e. Apresentar o Seguro Saúde que tenha cobertura durante o período de 

realização do curso.   

 

V. TARIFAS 
 

a. Pacote Curso Módulo Internacional: USD 2000,00 
Nesta opção estão inclusos: 
 

 Curso de 30 horas de duração, sendo 20 horas em sala de aula + 10 
horas de atividades complementares; 

 Material didático utilizado no curso; 
 Transporte para o curso – ida e volta, durante o período do curso, com 

saída e retorno do hotel escolhido para o grupo. 
 
Não estão incluídos: Acomodação, passagens aéreas, serviço de 
transfer hotel-aeroporto, alimentação dos alunos, deslocamentos nos 
horários livres e quaisquer despesas pessoais envolvidas que não 
estejam aqui elencadas.  
 

b. Pacote Curso Módulo Internacional + Acomodação: USD 3500,00 
Nesta opção estão inclusos: 

 
 Curso de 30 horas de duração, sendo 20 horas em sala de aula + 10 

horas de atividades complementares; 
 Acomodação em hotel 4 estrelas escolhido para o grupo, durante o 

período do curso. A hospedagem será reservada em quarto duplo. 
Caso o participante tenha interesse em quarto single, e/ou em 
estender a reserva, a diferença de valor deverá ser custeada pelo 
mesmo.   

 Material didático utilizado no curso; 
 Transporte para o curso – ida e volta, durante o período do curso, com 

saída e retorno do hotel escolhido para o grupo. 
 

 
Não estão incluídos: Passagens aéreas, serviço de transfer hotel-
aeroporto, alimentação dos alunos, deslocamentos nos horários livres e 
quaisquer despesas pessoais envolvidas que não estejam aqui 
elencadas.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
VI. DA INSCRIÇÃO 
 
a. As inscrições para o módulo internacional do Ibmec serão realizadas no 

período de 08/03/2018 a 15/07/2018, por meio do link: 

http://bit.ly/modulointernacionalchicago2018 

b. Os seguintes documentos devem ser enviados no formato de PDF (num 
único documento) à Equipe Internacional via upload no Formulário de 
Inscrição Online:  

 

 Histórico Acadêmico; 

 Comprovante de proficiência em língua inglesa; 

 Passaporte e visto válidos por 8 meses pelo menos, sendo 2 meses 
antes do módulo, caso contrário sua matricula será cancelada; 

 Curriculum Vitae. 

 

 

VII. DO PAGAMENTO 
 

a. Após realizarem a inscrição, os alunos serão contatados pela Equipe 
Internacional com informações sobre as condições e prazos de 
pagamento, de forma a garantir a vaga no Módulo Internacional; 

b. O pagamento será disponibilizado via loja online, com opções de crédito 
e débito, à vista ou parcelado. 

 

 

VIII. CONTATO 
 
Caso necessite tirar dúvidas, favor entrar em contato com a Equipe 
Internacional por meio do e-mail: international@adtalembrasil.com.br 

 


