
                                                                                                                 

 

EDITAL 
China Executive Program 2017 

Grupo Ibmec Educacional 
 
O Grupo Ibmec Educacional, anuncia que estarão abertas no período de 12 de Dezembro 

de 2016 a 10 de Março de 2017, as inscrições para a Jornada Internacional China 

Executive Program 2017. 

 
I. Sobre o Programa  

1. O China Executive Program é um curso de negócios intensivo para estudantes de 
graduação e pós-graduação, no qual o aluno terá uma semana de curso no período 
de 15/04/2017 até 23/04/2017 na Universidade de Donghua, na China.   

 
2. Os alunos que concluírem o curso receberão um certificado oficial da Universidade 

de Donghua atestando suas capacidades e conhecimentos na área de negócios. 
 

3. Estão inclusos no programa:  
 Atividades na Universidade (20h com certificação ao final do curso); 
 Transfer aeroporto – hotel; hotel - universidade; hotel – estação de trem 

para o grupo. Transfer separado será cobrado à parte. 
 Hotéis em Shanghai, Hangzhou e Beijing; 
 Seguro de viagem (cobertura USD 50.000); 
 Trecho doméstico Shanghai/Hangzhou/Beijing (trem bala – Tourist class.); 
 City Tour em Beijing; 
 Passeio em Shanghai; 
 Dia de atividade em Hangzhou (Província de Zhejiang);  
 Workshop preparatório (no Rio de Janeiro); 
 Apoio da equipe bilíngue (mandarim - inglês) da CCIBC em Shanghai; 
  

4. Trecho aéreos não estão inclusos no pacote. A CCIBC - Empresa responsável pela 

organização de toda a parte terrestre, oferece auxílio da compra de passagens 

aéreas sob consulta. Aqueles que adquirirem o trecho aéreo com a CCIBC irão viajar 

junto ao grupo da organização da Jornada e terão gratuidade no frete Aeroporto 

– Hotel.  

 
5. Os estudantes que optarem por um voo alternativo, deverão solicitar à CCIBC 

(obrigatoriamente) o serviço de transfer individual, que será cobrado à parte. 
Não será permitida a contratação de outros serviços de transfer, afim de evitar 
complicações aos participantes desta jornada.  

 
II. Requisitos para inscrição 

1. Para participar do China Executive Program, o candidato deve:  
 

a. Ser estudante brasileiro nato ou naturalizado, residente e domiciliado no território 

nacional, maior de 18 anos.  

b. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Ibmec ou ter 

concluído um de nossos cursos de graduação ou pós-graduação na instituição;  

c. Se inscrever no período de 12 de Dezembro de 2016 a 10 de Março de 2017.  



                                                                                                                 

d. Efetuar o pagamento do curso até a data 20 de Fevereiro de 2017, de acordo com 

os valores e formas de pagamento assinalados no item (V).   

e. Possuir inglês avançado. 

f. Apresentar um visto válido.   

g. Apresentar um passaporte com prazo de validade superior a 06 meses, a partir da 

data do embarque.  

h. Apresentar o Cartão Internacional de Vacinação comprovando vacina contra a febre 

amarela. 

 
       
III. DA INSCRIÇÃO  

1. As inscrições serão realizadas no período de 12 de Dezembro de 2016 a 10 de 
Março de 2017. 
 

2. Os alunos interessados em participar do deverão se inscrever através do link 
bit.ly/jornadachina2017 dentro do prazo indicado acima.  
 

3.  Os seguintes documentos devem ser anexados no momento da inscrição:  
 
a. Histórico Acadêmico  

b. Opcional: Comprovante de proficiência em língua inglesa (Nível B2). 

c. Cópia do Passaporte com prazo de validade superior a 06 meses, a partir da data 

do embarque.  

*Os documentos listados acima devem ser enviados por meios físicos e digitais para 
o departamento responsável na instituição de origem até o dia 10 de Março de 
2017 impreterivelmente.  

 

IV. DA PROGRAMAÇÃO DO CURSO  
 

Agenda Ibmec – Doing Business with China 
De 15 a 23 de Abril de 2017 

 

Data  Programação 
15.4 Sábado Desembarque em Shanghai e check-in no hotel. 

16.4 Domingo Visita a Pearl Tower + Yuyuan Garden + Taiken Road 

17.4 Segunda Manhã de curso na Universidade de Donghua. Tarde livre. 
18.4 Terça Manhã/tarde curso na Universidade de Donghua. 
19.4 Quarta Manhã de curso na Universidade de Donghua. Tarde livre. 
20.4 Quinta Manhã de curso na Universidade de Donghua. 

Viagem à tarde para Hangzhou (“Veneza” da China). Check-in no hotel.    
Noite livre para atividades pela cidade. 

21.4 Sexta Manhã/tarde em Hangzhou com equipe CCPIT. Check-out no hotel e saída 
à noite para Beijing (trem-bala). Chegada em Beijing e check-in no hotel.  

22.4 Sábado Saída de manhã para conhecer a Grande Muralha. À tarde, passeio na Cidade 
Proibida e pela noite Jantar em Restaurante para degustar o famoso prato 
local “Peking Duck”. 

23.4 Domingo Manhã livre. Check-out no hotel de Beijing até às 12h00. Saída para o 
aeroporto de Beijing no início da noite e embarque no voo para o Brasil.  



                                                                                                                 

 

V. DO PAGAMENTO DO CURSO  

1. O pagamento do programa deve ser efetuado de acordo com os valores e opções 

dispostos abaixo. 

2. PARTE AÉREA: Sob-consulta. Horários de embarques e desembarques de acordo 
com a Cia. Aérea escolhida.  

 
3. PARTE TERRESTRE PROMOCIONAL (VÁLIDO ATÉ 20/02/2017): 

 
 QUARTO DUPLO POR PESSOA: USD 3.290,49* 

 QUARTO SINGLE: USD 3.980,49* 

*Os preços foram baseados em tarifas e câmbios vigentes na data desta cotação, estando 
sujeitos à alteração sem aviso prévio.  
 

4. O pagamento poderá ser feito em parcelamento no cartão de crédito pelo PagSeguro 
em até 12x com juros compostos da operadora. 
 

5. Estão inclusos na PARTE TERRESTRE PROMOCIONAL:  
 

 Atividades na Universidade (20h com certificação ao final do curso); 

 Transfer aeroporto – hotel; hotel - universidade; hotel – estação de trem para o 

grupo. Transfer separado será cobrado à parte. 

 Hotéis em Shanghai, Hangzhou e Beijing; 

 Seguro de viagem (cobertura USD 50.000); 

 Trecho doméstico Shanghai/Hangzhou/Beijing (trem bala – Tourist class.); 

 City Tour em Beijing; 

 Passeio em Shanghai; 

 Dia de atividade em Hangzhou (Província de Zhejiang);  

 Workshop preparatório (no Rio de Janeiro); 

 Apoio da equipe bilíngue (mandarim - inglês) da CCIBC em Shanghai; 

  


