Global MBA Babson College
Módulo Internacional Ibmec 2020
O Grupo Adtalem Educacional do Brasil, holding de atuação no ensino superior
situado na Rua Antônio Gomes Guimarães, 150, Dunas, Fortaleza – Ceará, anuncia
a abertura para inscrição de alunos para o programa Módulo Internacional 2020,
durante o período de 03 de março à 30 de março de 2020, advindo das faculdades
do grupo, situadas em Belo Horizonte- MG, Brasília- DF, Rio de Janeiro- RJ e São
Paulo – SP.

O Módulo Internacional do Global MBA 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 Ibmec consiste em um curso de negócios e
empreendedorismo intensivo com duração de 1 semana que será ministrado na
Babson College em Boston, EUA.


O programa será oferecido em turma única em 12 a 17 de Julho de 2020.

b. O curso é composto por 30 horas e será ministrado professores titulares da Babson
College.

c. Ao final do programa, todos os participantes receberão um certificado da Babson
College.
II.

DO PROGRAMA

a. O Módulo Internacional oferece um curso de 30 horas de duração e será ministrado
inteiramente em Inglês dentro das seguintes temáticas*:

Global MBA:


Innovation & Entrepreneurship



Entrepreneurial Finance



Business Model Innovation



Corporte Entrepreneurship



Mananging Growth



Marketing for Entrepreneurs

*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 acomodação da própria Babson College, em
quarto duplo com banheiro compartilhado, durante o período do curso. O
banheiro é compartilhado de 3 a 4 quartos. Descrição da acomodação e
características encontram-se no link https://www.babson.edu/student-life/living-oncampus/housing/undergraduate/park-manor-central/

d. O programa incluí 3 refeições diárias no Babson Dinning Hall, começando no
Domingo e indo até a Sexta-feira. Sendo compostas por Café da Manhã, Almoço e
Jantar.

e. Transfer de ida e volta do Aeroporto de Boston para a Babson College.

f.

Transporte para visita de um dia na cidade de Boston e também para Outlet.
(Mediante interesse grupo e número mínimo necessário)



Caso o participante não tenha interesse em ficar na acomodação da Babson
College, o mesmo deverá custear a acomodação em Boston. O campus da
Babson encontra-se na cidade de Wesllesley, endereço 231 Forest St, Babson
Park, MA 02457, Estados Unidos. Cerca de 35 minutos do Centro de Boston. As
aulas iniciam as 9h da manhã, não podendo ter atraso.

Não estão incluídos:

Passagens aéreas, seguro-saúde, 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 POR BABSON VÁLIDADA
POR PARTE DO ESCRITÓRIO INTERNACIONAL.

**O PARTICIPANTE ESTÁ CIENTE E DE ACORDO QUE A AQUISIÇÃO DE
PASSAGENS ÁREAS É DE SUA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA E QUE EM
EVENTUAIS HIPÓTESES QUE O PROGRAMA TENHA QUE SER CANCELADO
EM RAZÃO DE EVENTOS QUE POSSAM PREJUDICAR OU COLOCAR OS
PARTICIPANTES EM RISCO, O IBMEC NÃO SE RESPONSABILIZARÁ EM
NENHUMA HIPÓTESE POR QUALQUER CUSTO OU DESPESA DECORRENTE
DO

CANCELAMENTO.

PARA

QUE

NÃO

HAJA

DUVIDAS,

A

ÚNICA

COMPENSAÇÃO OFERECIDA PELO IBMEC EM CASO DE CANCELAMENTO DO
EVENTO, SERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA DATA PARA QUE O
PARTICIPANTE POSSA USUFRUIR DO PROGRAMA SEM QUALQUER CUSTO
ADICIONAL.
III.

DO NÚMERO DE VAGAS

a. São disponibilizadas 60 vagas ao total, para todos os alunos elegíveis do Grupo
Ibmec, sendo distribuídas conforme abaixo:

Módulo Internacional
Ibmec BH
Ibmec DF
Ibmec RJ
Ibmec SP

Data
12 a 17 de julho
12 a 17 de julho
12 a 17 de julho
12 a 17 de julho

Número de vagas
15
15
15
15

Tabela I: Número de vagas por IES

b. Não serão ofertadas vagas extras;

c. As vagas serão preenchidas por ordem de maior percentual de conclusão do curso,
conforme indicado no item VII;

*Em caso de não preenchimento de todas as vagas por IES, e existência de maior
quantidade de candidatos em outras unidades, poderá ser feito o remanejo de vagas,
mediante aprovação do Diretor Geral daquele Ibmec.

IV.

DA AGENDA DO CURSO

Tabela II: Agenda do Curso enviada pela Babson College

*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 Global MBA 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), ou seja, 180 horas, dos módulos de aula
até o final do período de inscrição (Tabela III – Item VII – mais a frente);

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; (O Visto
e Passaporte não poderão ter período de vencimento inferior a janeiro de 2021.
Vistos e passaportes fora deste prazo terão de ser feito os processos de renovação)

f.

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

As vagas deste programa são exclusivas para alunos Global MBA Ibmec. Inscrições
para alunos de outras modalidades de Pós-Graduação, deverão entrar em contato
com o escritório internacional para mais informações.

*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 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 da Babson College.
VII.

DA INSCRIÇÃO

a. As inscrições para o módulo internacional do Global MBA Ibmec serão realizadas no
período de 03/03/2020 a 05/04/2020, conforme cronograma abaixo:
Módulo Internacional 2020 - Global MBA - Babson College
Período

Fase

03/03 a 05/04

Inscrição

06/04 a 08/04

Validação de Inscritos

09/04

Lista Selecionados

Descrição
Período de Inscrição no Formulário
Online e Verificação e Comunicação de
inconsistências nos documentos.
Escritório internacional analisa as
inscrições e valida os documentos.
Resultado dos candidatos selecionados
por email pelo escritório internacional

10/04 a 23/04

Confirmação de participação

28/abr

Lista de Espera

02/jul

Sessão Explicativa

12/07 a 17/07

Módulo Internacional

Candidatos deverão confirmar por email e enviar passagens e seguro-saúde
(Não nos responsabilizamos por
compra de passagem e seguro-saúde
realizados antes do email de seleção)
Resultado da Lista de Espera (*caso
tenha vagas remanescentes)
Webinar falando do programa do
Módulo Internacional. Tirar dúvidas e
detalhar informações do programa.
Período de realização do Módulo
Internacional na Babson College em
Boston

Tabela III: Cronograma de Inscrição e Fases do Módulo internacional 2020 – Global
MBA – Babson College, realizado pelo Escritório Internacional.

*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/GlobalMBA2020
dentro do prazo indicado acima;

c. Os seguintes documentos devem ser enviados no formato de PDF (num único
documento) via upload no Formulário de Inscrição Online:

1. Histórico Acadêmico Ibmec do curso de pós-graduação com percentual de
integralização; O candidato poderá solicitar o histórico com a porcentagem de
conclusão e horas realizadas, diretamente com o setor NAAF de sua unidade.
2. Comprovante de proficiência em língua inglesa (opcional);
3. Passaporte e visto válidos por 8 meses pelo menos, sendo 2 meses antes do módulo,
caso contrário sua matricula será cancelada;
4. Curriculum Vitae.

d. As vagas serão preenchidas por maior porcentagem de integralização do curso e
como critério de desempate, caso exista, será adotado a ordem de inscrição;

e. A inscrição será confirmada mediante a apresentação de passagem aérea e segurosaúde conforme cronograma indicado acima;

OBS *: Não indicamos a compra de passagem aérea e seguro-saúde antes da
confirmação de seleção/inscrição, enviada pela Escritório Internacional
conforme cronograma do programa (Tabela III).

**A instituição IBMEC não se responsabilizará pelos custos de compra de
passagem aérea antes da formalização de inscrição confirmada pelo Escritório
Internacional. Também não se responsabilizará por tais custo em caso de
cancelamento do programa por motivos de força maior.
***O programa Módulo Internacional Global MBA – Babson College, é exclusivo
para alunos do Global MBA, não podendo receber inscrições de alunos de LLM
e outros cursos.

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 16 (dezesseis) dias para confirmar ou
declinar a aceitação ao programa, conforme cronograma do programa (Tabela III).

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, Escritório Internacional e
Departamento Jurídico do Grupo Adtalem Brasil.
IX.

DA CERTIFICAÇÃO NO CURSO

Ao final do curso o aluno receberá um certificado de participação do Módulo
Internacional emitido pela Babson College dos Estados Unidos.

Para a obtenção do certificado o mesmo deverá cumprir uma carga de 100% de
realização/participação no programa, sendo conferido por meio de listas de presença,

tanto pela Escritório Internacional do Ibmec como pela Escritório acadêmica da
Babson College.
X.

CONTATO

Caso necessite tirar dúvidas, favor entrar em contato com o Escritório Internacional
por meio do e-mail: international@adtalembrasil.com.br, de segunda a sexta-feira
das 9h as 18h.

