EDITAL
Global MBA / LLM
Módulo Internacional Ibmec 2019
O Módulo Internacional do Global MBA / LLM 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 Global MBA / LLM Ibmec consiste num curso
de negócios intensivo com duração de 1 semana que será ministrado em
Chicago, EUA.
b. O programa será oferecido em 3 datas distintas, sendo:




Global MBA: 18 a 24 de Agosto
LLM: 25 a 31 de Agosto
Global MBA: 20 a 26 de Outubro

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 ou mais
professores estrangeiros.
d. Ao final do programa, todos os participantes receberão um certificado
internacional, assinado pelo IES estrangeira 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 dentro das seguintes
temáticas*:
Global MBA:







Industria 4.0 (Logística 4.0; Transformação digital; Inovação aberta)
Novos Modelos de Negócios
Tomadas de Decisão Empresariais
Relação entre Propósito e Rentabilidade Sustentável
Gestão da Diversidade de Pessoas ("Ageing", Minorias, etc)
Alianças estratégicas

LLM:










A aplicação atual da inteligência artificial à prática do Direito;
Tecnologia, Cyber Compliance e Proteção de Dados;
O papel do Direito na Rede: Internet das Coisas (IoT);
SmartContracts e o futuro dos negócios;
Direito Tributário Internacional;
Planejamento tributário;
Direito e comportamento corporativo;
Arbitragem Internacional
Crossborder M&A

*Os temas propostos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio
b. O programa incluirá o material didático utilizado no curso.
c. O programa incluirá hospedagem em hotel 4 estrelas, em quarto duplo,
durante o período do curso. 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, deslocamentos nos horários livres e quaisquer despesas pessoais
envolvidas que não estejam aqui elencadas.
*NÃO RECOMENDAMOS A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA ANTES DO
RECEBIMENTO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO VÁLIDA POR PARTE
DA EQUIPE INTERNACIONAL.
**O GRUPO IBMEC NÃO SE RESPONSABILIZA PELO REMBOLSO DE
PASSAGENS COMPRADAS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA EQUIPE
INTERNACIONAL.

III.

DO NÚMERO DE VAGAS

a. São disponibilizadas 120 vagas ao total, para todos os alunos elegíveis

do Grupo Ibmec, sendo distribuídas conforme abaixo:

Módulo Internacional

Data

Número
de vagas
18 a 24 de agosto 40
25 a 31 de agosto 40
20 a 26 de Outubro 40

Global MBA
LLM
Global MBA

b. Não serão ofertadas vagas extras;
c. No momento da inscrição o aluno interessado deverá indicar sua data de
preferência;
d. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, conforme indicado
no item VII;
e. Não serão permitidas alterações de datas após o período de inscrição.
IV.

DA AGENDA DO CURSO
Domingo

Manhã
08h - 12h
Tarde
12h - 18h

Noite
18h - 20h

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Manhã Livre

Chegada em Trabalho em
Chicago e Grupo/Visita
Check-In no a empresas
Hotel
ou aula
Noite Livre

Trabalho em
Grupo/Visita
a empresas
ou aula
Noite Livre

Trabalho em Trabalho em
Grupo/Visita Grupo / Visita
a empresas
a empresas
ou aula
ou aula
Noite Livre

Noite Livre

Tarde Livre
Check-Out e
Retorno ao
Brasil
Noite Livre

*A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

V.

DA ELEGIBILIDADE

Poderão se inscrever para participar do Módulo Internacional os alunos que:
a. Estejam regularmente matriculados nos cursos de MBA Global ou
LLM do Grupo Ibmec; os alunos poderão participar do Módulo durante
o período máximo de integralização do curso (36 meses);
b. Tenham cursado 50% (cinquenta por cento) dos módulos de aula;
c. Estejam adimplentes com o Grupo Ibmec;
d. Desejável apresentação de comprovação de nível de inglês. Todas as
atividades serão realizadas em inglês e, caso o aluno não possa

comprovar o nível, será obrigatória a assinatura de um termo de
compromisso*. Não haverá tradução simultânea em nenhuma das
atividades do Módulo.

e. Apresentarem passaporte e visto válidos por 8 (oito) meses pelo
menos, sendo 2 (dois) meses antes do módulo, caso contrário sua
matricula será cancelada;
f.

Apresentarem o Seguro Saúde que tenha cobertura durante o período
de realização do curso;

O programa é exclusivo para alunos MBA Global e LLM Ibmec. Não serão
abertas inscrições para alunos de outras modalidades de Pós-Graduação.
*O aluno fica ciente que caso não apresente teste de proficiência em inglês, o
mesmo assumirá em termo de compromisso a ser firmado previamente a data
da viagem, de que se responsabiliza e que reconhece que o curso será
ministrado totalmente em inglês e sem tradução simultânea.
VI.

TARIFAS

Para os alunos matriculados do programa Global MBA e LLM do Grupo
Ibmec, o valor do módulo internacional já está incluído no valor do curso.
Estes alunos estão, portanto, isentos do valor do programa e da
hospedagem.

VII.

DA INSCRIÇÃO

a. As inscrições para o módulo internacional do Global MBA / LLM Ibmec
serão realizadas no período de 10/03/2019 a 11/05/2019, conforme
cronograma abaixo:
Período
11/03 a 10/05
10/05
10/05 a 24/05
30/05
30/05 a 07/06
12/06

Fase
Pré-Inscrição

Descrição
Período de pré-inscrição – Formulário online
Resultado da pré-inscrição – seleção de participantes
inscritos e lista de espera
Selecionados na primeira lista devem enviar
documentos para confirmação de inscrição
Inscrição
Resultado da lista de espera
Selecionados da lista de espera devem enviar
documentos para confirmação de inscrição
Lista de inscritos Divulgação da lista final de participantes

*Caso sobrem vagas remanescentes, uma nova fase de inscrições poderá ser aberta.

b. Os interessados deverão realizar a pré-inscrição no link
http://bit.ly/modulointernacional2019 dentro do prazo indicado acima;
c. 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 Ibmec do curso de pós-graduação;
 Comprovante de proficiência em língua inglesa (opcional);
 Passaporte e visto válidos por 8 meses pelo menos, sendo 2
meses antes do módulo, caso contrário sua matricula será
cancelada;
 Curriculum Vitae.
d. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição;
e. Caso necessário, a prioridade de distribuição de vagas será dada aos
alunos com maior % de integralização do curso;
f. A inscrição será confirmada mediante a apresentação de passagem
aérea conforme cronograma indicado acima;
OBS *: Não indicamos a compra de passagem aérea antes da
confirmação de seleção/inscrição, enviada pela Equipe Internacional. A
instituição não se responsabilizará pelos custos de compra de
passagem aérea antes da formalização de inscrição confirmada pela
Equipe Internacional.
VIII. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO/DESISTÊNCIA
a) Após a divulgação da lista final de participantes, os alunos que estiverem
com seus nomes presentes na mesma, terão o prazo de 10 (dez) dias
para confirmar ou declinar a aceitação ao programa.
b) O aluno terá de enviar um e-mail de aceitação ou declínio para
international@adtalembrasil.com.br
c) Após a aceitação, o aluno não poderá desistir do programa, onde o
mesmo caso isso ocorra, estará passível de uma cobrança de
multa/penalidade. Sendo cada caso analisado individualmente junto com
a Diretoria e setores Internacional e Jurídico do Grupo Adtalem Brasil.

IX.

CONTATO

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

