
                                                                  

 
 
 

EDITAL 
Jornada Boston College 2017 

 
O Grupo Adtalem Global Education, holding de atuação no ensino superior 
situado na Rua Antônio Gomes Guimarães, 150, Dunas, Fortaleza – Ceará, 
anuncia que estarão abertas no período de 20 de Agosto até 31 de Outubro de 
2017, as inscrições para a Jornada Internacional Boston College 2017.  
 
 

I. DEFINIÇÃO  
 

a. A Jornada Internacional Boston College consiste num curso de negócios 
intensivo que será ministrado na Universidade Boston College, nos 
Estados Unidos.  

 
b. O programa ocorrerá em Novembro de 2017, tendo início no dia 13 e 

término dia 17 de Novembro.  
 

c. Os participantes terão a oportunidade de interagir com professores 
internacionais de prestigiadas instituições de ensino internacionais e de 
ampliar o seu conhecimento acadêmico e profissional.  

 
d. Os participantes após concluírem o curso receberão um certificado oficial 

da Universidade Boston College atestando suas capacidades e 
conhecimentos adquiridos. 
 
 

 
II. DA ELEGIBILIDADE  

 
a. Podem participar estudantes graduados, professores, alunmis e alunos 

da graduação, maiores de 18 anos. 
 

b. Se inscrever no período de 20 de Agosto até 31 de Outubro de 2017. 
 

c. Possuir inglês avançado. O curso será inteiramente ministrado em inglês, 
requerendo que o estudante tenha proficiência na língua para o bom 
aproveitamento do curso.  

 
d. O candidato deve apresentar passaporte e visto válidos por 8 meses, 

sendo 2 meses antes do Módulo, caso contrário sua matricula será 
cancelada. 

 
e. O candidato deve efetuar o pagamento do curso até 31 de Outubro de 

2017 impreterivelmente. Na ausência do pagamento dentro do prazo 



                                                                  

estipulado, a matricula do aluno será cancelada  e ele perderá sua vaga 
no programa.   
 

 
 

III. DO PROGRAMA  
 

a. A Jornada Internacional Boston College oferece um curso de 05 dias de 
duração. 
 

b. O curso será ministrado inteiramente em Inglês. 
 

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

d. O programa incluirá hospedagem em quarto duplo de 12/11/2017 até 
17/11/2017. 
 

e. O programa incluirá um jantar de boas-vindas para todos os participantes.  
 

f. Estão incluídos almoço e café-da-manhã durante o período do curso. As 
demais refeições, com exceção do Jantar de boas-vindas, serão 
custeadas pelo participante.   

 
g. O programa incluirá transporte do Hotel para o curso – ida e volta, durante 

o período do curso.  
 

h. O programa incluirá transporte do aeroporto para o hotel para aqueles 
estudantes que utilizarem mesmo voo estipulado para  o grupo.   
Estudantes que optarem por chegar em horários diversos, ficam 
responsáveis por arcar com este transporte.  

 
i. O programa incluirá visitação à uma Empresa local.  

 
j. Não estão incluídos:   Passagens aéreas, seguro saúde, deslocamentos 

nos horários livres e quaisquer despesas pessoais envolvidas que não 
estejam aqui elencadas. 
 

 
 

IV.       DAS TARIFAS  
 

a. Será cobrado o valor de USD 4500,00 pelo programa Jornada 
Internacional Boston College.  
 

b. Os professores Adtalem Brasil possuem como benefício a tarifa exclusiva 
no valor de USD 4000,00. 

 
 
 



                                                                  

 
 
 

 
V.       DA INSCRIÇÃO 

 
1. As inscrições para a Jornada Internacional Boston College serão 

realizadas no período de 20 de Agosto até 31 de Outubro de 2017, 
através do link:  
 
bit.ly/jornadabostoncollege 

 
2. Após completar a inscrição online, o aluno receberá um e-mail 

confirmando sua candidatura, com o link para efetuar pagamento da 
Jornada Boston College.  
 
*Atente-se: O candidato deve aguardar um prazo de 5 dias uteis para 
receber a confirmação da inscrição em seu e-mail. Caso não tenha 
recebido, entre em contato através de um dos portais indicados abaixo.  
 

 
VI. CONTATOS 

 
Em caso de dúvidas com relação à Jornada Boston College entre em contato 
com a Equipe de Convênios Internacionais no escritório do Rio de Janeiro.  
 

• Telefone:  
 
+55 (21) 4503-4428 
 
+55 (21) 4503-4049 
 

• E-mail:  
 
intercambio@ibmec.edu.br 

 
 


