
                                                                               

 

 

Jornada Israel 2018 

Strategic Innovation in the Start-Up Nation 

  

 

I. DEFINIÇÃO  

 

a. A Jornada Israel é um programa internacional de negócios que terá início 

dia 11/11/2018 e término dia 18/11/2018; 

 

b. Alunos de Graduação, Pós-Graduação, professores e pais de alunos 

podem se inscrever; 

 

c. O programa oferece aulas, workshops, visitas a empresas e exploração 

cultural e histórica; 

 

d. Todos os participantes receberão certificado de participação ao final do 

curso. 

 

II. DO PROGRAMA 

 

a. Os temas que serão explorados durante a Jornada são:  

 Smart mobility 

 Fin-tech 

 Cyber security 

 Ed-tech 

 

b. As atividades acadêmicas ocorrerão na Universidade de Tel Aviv;  

 

c. O programa será realizado inteiramente em Inglês. Não haverá 

tradução simultânea; Nível de inglês intermediário/avançado é 

altamente recomendável; 

 

d. O programa inclui visitas a grandes/médias empresas, Start-ups e 

Hubs de inovação;  

 

e. Inclui visita ao Kibbutz e ao Museu Beit Hatfutsot; 

 

f. O programa oferece visitas culturais ao Mar Morto e à Jerusalém; 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

III. AGENDA* 

 

Data  Programação 

11.11 Domingo Chegada em Israel – Transporte para o Hotel 

12.11 Segunda Introduction to Israel and Jewish Innovation Mindset – Tel-Aviv University: 

 Cerimônia de abertura  

 Palestras: 

Israel and the Middle East at a Glance 

The Israeli Innovation Eco-System 

Strategic Innovation and Intrapreneurship Models 

 Campus tour 

Visita ao Museu Beit Hatfutsot 

Jantar de boas-vindas 

13.11 Terça Visita ao Kibbutz Magal 

Visita à empresa Netafim - a primeira Start-up israelense 

Cursos na Tel-Aviv University: 

 Keeping the innovation flair in an established corporation 

 Revolutionizing Reality – spotlight on 2 breakthrough industries and 

how they will be disrupted and disrupt other markets 

14.11 Quarta Cursos na Tel-Aviv University: 

 The Israeli VC Industry, incubator model and enterprise funding 

 Blockchain & crypto currency – Innovate concepts in finance and 

commerce 

Visitas a empresas em Jerusalém – VCs and Mature Companies 

15.11 Quinta Visitas a empresas - start-ups and innovation hubs 

Cursos na Tel-Aviv University: 

 Innovation clusters in Israel – panel discussion, hosting senior 

executives from strategic clusters 

 Conducting your mind towards success 

Jantar de encerramento 

16.11 Sexta Passeio ao Mar Morto e Masada  

17.11 Sábado Passeio à Jerusalém  

18.11 Domingo Traslado do Hotel para o Aeroporto 

 

 

*A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio 

 

 

 



                                                                               

 

IV. QUEM PODE PARTICIPAR? 

 

a. Alunos(as) Ibmec regularmente matriculados(as) em um dos cursos 

de graduação ou pós-graduação; 

 

b. Ex-Alunos(as) de um dos cursos de graduação ou pós-graduação do 

Ibmec; 

 

c. Professores (as) do Ibmec dos cursos de graduação do pós-

graduação; 

 

d. Pais de alunos Ibmec dos cursos de graduação e pós-graduação; 

 

V.  TARIFAS  

O valor do programa de 7 dias de cursos, visitas a empresas e visitas culturais e 

históricas, é de USD 3,600* (três mil e seiscentos dólares). 

 

O que inclui? 

 Programação Acadêmica - Universidade de Tel Aviv; 

 Acompanhamento de staff; 

 Alimentação: Coffee breaks, 6 almoços e 4 jantares;  

 Visitas a empresas; 

 Visitas culturais; 

 Transporte interno - De e Para Hotel, visitas culturais e de negócios; 

 Certificado. 

 

O que não inclui? 

 Passagens aéreas; 

 Seguro viagem; 

 Acomodação - os participantes ficarão em hotel 4 estrelas em Tel Aviv. 

Facilitamos as reservas, porém cada participante deve pagar 

diretamente ao hotel.  

 

Hotel Nyx:  

Room Type Number of Room Single (USD) Double (USD) 

Superior  20-30 187$ 209$ 

 

 Tradução: programa inteiramente em inglês 

 

*O preço foi baseado em tarifas e câmbios vigentes na data desta cotação, 

estando sujeito à alteração sem aviso prévio.  



                                                                               

 

 

VI. DAS VAGAS  

 

a. São disponibilizadas 40 (quarenta) vagas no total. Não há 

possibilidade de alteração no número de vagas. 

 

b. A Jornada será confirmada mediante quórum mínimo para formação 

do grupo de viagem; 

 

VII. INSCRIÇÃO  

 

a. As inscrições serão realizadas conforme o cronograma abaixo: 

 

27/06 a 24/08 Período de pré-inscrição – Formulário online 

27/08 Resultado da pré-inscrição – participantes inscritos e lista de espera 

27/08 a 07/09 Selecionados na primeira lista devem enviar documentos para 

confirmação de inscrição (item d) 

10/09 Resultado da lista de espera 

10/09 a 21/09 Selecionados na lista de espera devem enviar documentos para 

confirmação de inscrição (item d) 

A partir de 01/10 Pagamento  

 

b. Os interessados deverão realizar a pré-inscrição no link 
ibmec.to/jornadaisrael dentro do prazo indicado acima 

 

c. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição 

 

d. A inscrição será confirmada mediante a apresentação de passagem 
aérea e cópia de passaporte com validade superior a 06 meses, 
conforme cronograma indicado acima. 
 

e. Não indicamos a compra de passagem aérea antes da confirmação de 
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. DO PAGAMENTO   

 

a. Após a confirmação de inscrição –  conforme cronograma indicado no item 

VII - os participantes serão contatados pela Equipe Internacional com 

informações sobre a forma de pagamento e os prazos, de forma a garantir 

a vaga na Jornada Israel.   

 



                                                                               

b. O pagamento será realizado diretamente com o parceiro logístico do 

Ibmec.  

  

IX.  CONTATO  

  

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

por meio do e-mail international@adtalembrasil.com.br.   


