PORTUGAL-ON THE ROAD
PROGRAMA PARA O MBA DA UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO
Saída: 16 de novembro de 2019

Retorno: 24 de novembro de 2019

(saída do Brasil no dia 16, chegada em Portugal dia 17- saída de Portugal dia 23, chegada no Brasil dia 24)

O que é o programa?
Uma experiência internacional de aprendizagem de 1 semana em Portugal que agrega Palestras em
Universidades, Visitas Técnicas a Empresas, Circuitos Culturais e outras atividades.
Para quem ele é destinado?
Para empresários, profissionais de nível gerencial e estudantes de Pós-graduação, MBA, Master ou
Finalistas de Graduação das áreas de Administração ou Business, que pretendam ampliar
conhecimentos e reforçar o Currículo Internacional através de uma Experiência Internacional de
Aprendizagem. Também para graduandos com interesse na temática.
Como é o Programa?
O programa terá inicio na cidade do Porto, onde após a chegada os alunos serão levados para o Hotel,
terão um almoço de boas-vindas e o evento de Abertura “A realidade empresarial em Portugal –
setores de maior relevo” , seguido por um City Tour/ Atividade Livre.
No segundo dia do Programa farão uma Visita às Caves do Vinho do Porto e um segundo City Tour/
Circuito Cultural.
No terceiro dia pela manhã irão à Universidade de Aveiro assistir a uma palestra: “Casos de
Empreendedorismo em Portugal”, farão uma visita à Universidade onde almoçarão e à tarde farão uma
visita Técnica.
No quarto dia pela manhã irão à Universidade de Coimbra onde irão visitar e almoçar; à tarde visitarão
o IPN - Instituto Pedro Nunes e terão a Sessão “A incubadora e a aceleradora de empresas do IPN”,
visita técnica ao mesmo (IPN). Sessão de grupo: After Action Review.
No quinto dia pela manhã visita técnica a empresa e debate com os dirigentes, a tarde visita a Centro
Empresarial e Apresentações e Debate.

No sexto dia pela manhã visita a Católica Porto Business School, Palestra: “Workshop: Liderança &
Cultura”. Visita e Almoço na Universidade. À tarde visita Técnica a Empresa, debate com os dirigentes,
Sessão de grupo: After Action Review
No sétimo dia teremos a sessão de Encerramento e o traslado para o aeroporto.

O pacote inclui:
- Palestras na Católica Porto Business School e na Universidade de Aveiro;
- Visitas à Universidade de Coimbra, à Universidade de Aveiro e à Católica Porto Business School ;
- Visitas Técnicas;
- 6 noites de acomodação, em apartamento duplo, compartilhado com outro participante do programa;
- Cafés da manhã;
- Almoços (exceto do segundo dia);
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto ;
- Transporte terrestre para as atividades do Programa;
- City Tour, no Porto;
- Acompanhamento em Portugal;
- Orientação pré-embarque;
- Certificados das Universidades;
- Seguro saúde internacional;
- Acompanhamento de um Professor da USF.
Não está incluso:
Transporte terrestre para as atividades não pertencentes ao programa ; Despesas com documentação
para a viagem; Despesas pessoais; Passagem aérea internacional .

Investimento terrestre:
POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
10 x R$ 841,44 – cartão crédito
5 x R$ 1598,74 – cartão de crédito
3 x R$ 2524,32 – boleto
15% a vista – R$ 7152,24
(Possibilidade de quarto triplo ou upgrade para single)
* Câmbio bloqueado para confirmação até 25 de julho de 2019.

