
                                                                               

 

 

EDITAL 

China Executive Program 2018 

  

 

I. DEFINIÇÃO  

 

a. O China Executive Program é um curso de negócios intensivo para 

estudantes de graduação e pós-graduação, que terá início dia 12/04/2018 

e término dia 23/04/2018.  

 

b. O curso cocorrerá na Universidade de Donghua, na China.  

 

c. O curso será ministrado na língua inglesa, por professores internacionais. 

 

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

Universidade de Donghua atestando suas capacidades e conhecimentos 

na área de negócios. 

 

II. DO PROGRAMA 

 

a. O China Executive Program oferece um curso de 20 horas de duração 

mais atividades complementares. O curso será ministrado 

inteiramente em Inglês.  

 

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

 

c. Hospedagem em hotel 05 estrelas com café da manhã durante o 

período do curso. 

 

d. Trecho doméstico: Transporte de trem bala (tourist class) de Shanghai 

para Beijing.   

 

e. Seguro de viagem (cobertura USD 60.000). 

 

f. City Tour Shanghai e Beijing.   

 

g. O programa incluirá um jantar de encerramento com o famoso Pato 

Laqueado. 

 

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

curso – saída e retorno do hotel escolhido para o grupo.  



                                                                               

 

i. Workshop preparatório (no Rio de Janeiro);  

 

j. Apoio da equipe bilíngue da CCIBC  

 

k. Traslado para todas as atividades da agenda; 

 

l. Visto para a China** 

 

* Visto de 01 entrada, sujeito à aprovação do Consulado Chinês. 

 

Não estão incluídos:  Passagens aéreas, alimentação dos alunos, 

deslocamentos nos horários livres e quaisquer despesas pessoais envolvidas 

que não estejam aqui elencadas. 

 

III. AGENDA DO CURSO 

 

Agenda Ibmec – Doing Business with China 

De 12 a 23 de Abril de 2018 

 

Data  Programação 

12.4 Quinta Saída do Brasil. 

13.4 Sexta Em viagem. 

14.4 Sábado Chegada em Shanghai. Traslado Aeroporto-Hotel. Check-in no 

Hotel. 

15.4 Domingo City Tour: Shanghai World Financial Center.   

16.4 Segunda Manhã de curso na Universidade de Donghua.  

17.4 Terça Manhã de curso na Universidade de Donghua. 

18.4 Quarta Manhã de curso na Universidade de Donghua. 

19.4 Quinta Manhã de curso na Universidade de Donghua. 

20.4 Sexta Check-out Hotel. Traslado até estação de trem. Embarque para 

Beijing. Traslado Estação-Hotel. Check in no Hotel. 

21.4 Sábado City Tour- Visita à Grande Muralha e Cidade Proibida. À noite Jantar 

típico chinês- Pato laqueado. 

22.4 Domingo Dia livre. 

23.4 Segunda Check-out Hotel. Traslado Hotel- Aerporto. Saída para o Brasil. 

24.4 Terça Chegada no Brasil.   

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

IV. ELEGIBILIDADE 

 

a. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação ou 

pós-graduação do grupo DeVry Brasil, Ibmec Educacional e Damásio. 

Ou 

 

b. Ser ex aluno de um dos cursos de graduação ou pós-graduação do 

grupo DeVry Brasil, Ibmec Educacional e Damásio. 

 

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. Apresentar um passaporte com prazo de validade superior a 06 

meses, a partir da data do embarque.  

 

e. Apresentar o Cartão Internacional de Vacinação comprovando vacina 

contra a febre amarela (Somente para emissão do visto e embarque). 

 

 

f. No caso de sobrarem vagas no programa, as mesmas serão abertas 

à alunos externos que se interessem pelo curso. 

 

*Caso não possua nenhum dos comprovantes elencados o estudante será 

submetido a uma entrevista online com a Equipe de Convênios Internacionais. 

 

V. DA INSCRIÇÃO  

 

a. As inscrições serão realizadas no período de 20/12/2017 a 21/03/2018. 

 

b. Os alunos interessados em participar do deverão se inscrever através do 

link http://bit.ly/jornadachina2018 dentro do prazo indicado acima.  

 

c. Os seguintes documentos devem ser anexados ao formulário online, no 

momento da inscrição:  

 

• Histórico Acadêmico  

• Opcional: Comprovante de proficiência em língua inglesa (aceitamos 

quaisquer certificados da língua inglesa em nível intermediário – Nível 

B2). 



                                                                               

• Cópia do Passaporte com prazo de validade superior a 06 meses, a partir 

da data do embarque em 12/04/2018.  

 

VI. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

a. 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.  

 

b. 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.  

 

VII. TARIFAS  

O pagamento do programa deve ser efetuado de acordo com os valores 

dispostos abaixo: 

a. Quarto duplo por pessoa: USD 3500 

 

b. Quarto single por pessoa: USD 4300 

  

*Os preços foram baseados em tarifas e câmbios vigentes na data desta 

cotação, estando sujeitos à alteração sem aviso prévio.  

 

VIII.  DO PAGAMENTO   

 

a. Após realizarem a inscrição os alunos serão contatados pela Equipe de 

Convênios internacionais com informações sobre a forma de pagamento 

e os prazos para efetuar o pagamento de forma a garantir uma vaga no 

China Executive Program.   

 

b. O pagamento será realizado através da Câmara Brasil-China, parceiro 

junto ao qual o Ibmec oferece o China Executive Program.  

  

IX.  CONTATO  

  

Caso necessite tirar dúvidas, favor entrar em contato com a Equipe de Convênios 

Internacionais através do e-mail international@adtalembrasil.com.br.   


