UM PROGRAMA ATUAL, DESAFIANTE E DIFERENCIADOR.
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Programa
17 a 24 de novembro 2019

Quem ouve
esquece,
quem vê
lembra,
quem faz
aprende.
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O que é?
Uma experiência internacional de aprendizagem
de 1 semana em Portugal que agrega Palestras
em Universidades Renomadas, Visitas Técnicas
a Empresas, Circuitos Culturais e outras
atividades.

Para quem é?
Para empresários, profissionais de nível gerencial
docentes e estudantes de Pós-graduação, MBA,
Master ou Finalistas de Graduação que pretendam
ampliar conhecimentos

e reforçar o Currículo

através de uma Experiência Internacional de
Aprendizagem.
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Universidade de Coimbra
Fundada no século XIII, a Universidade de Coimbra

é

a mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo.
Formou a elite do mundo de língua portuguesa,
constituindo-se como símbolo da própria língua. Este é
um dos aspetos determinantes para o reconhecimento
pela UNESCO como Património da Humanidade.
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Universidade Católica Portuguesa
A Universidade Católica Portuguesa é uma das principais
instituições de ensino superior de Portugal. É reconhecida
como um centro de excelência em diversas áreas que atua:
seu curso de MBA está entre os 40 melhores do mundo.

Universidade de Aveiro
A UA é um parceiro privilegiado de empresas e de outras
entidades nacionais e internacionais, com as quais coopera
em diversos projetos e programas e às quais presta
importantes serviços, sendo por isso um espaço de
investigação onde se desenvolvem produtos e soluções
inovadoras que contribuem para o avanço da ciência e
tecnologia.
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Voos
Os participantes estão livres para escolherem o transporte aéreo de
sua preferência. Para garantir que não perdem nenhuma atividade,
deverão chegar ao aeroporto do Porto no 2º dia do Programa até às
11h30 da manhã.
O voo de regresso deverá ser marcado, do mesmo aeroporto, a partir
do 8º dia às 14h.
Recomendamos a compra da passagem aérea após a inscrição e a
informação de que o Programa atingiu o número mínimo de
participantes.
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DIA 1

steps
Palestras e
Workshops em
Renomadas
Universidades

Orientação
pré-embarque

Viagem para o Porto
Vistas Técnicas a
empresas e debates com
dirigentes/gestores
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Itinerário
1º DIA

2º DIA

3º DIA

Partida do Brasil

Chegada ao Porto.

> Visita às Caves do Vinho do Porto
> City Tour/ Circuito Cultural

> Translado até o Hotel
> Almoço de Acolhimento
> Sessão de Abertura “A realidade
empresarial em Portugal –
setores de maior relevo”
City Tour/ Atividade Livre

4º DIA
MANHÃ: Universidade de Aveiro

> Palestra: “Casos de
Empreendedorismo em Portugal”

> Visita à Universidade
> Almoço na Universidade
TARDE: Visita Técnica

5º DIA
> MANHÃ: Universidade de Coimbra
> Visita e Almoço na Universidade
> TARDE: IPN - Instituto Pedro
Nunes
> Sessão ““A incubadora e a
aceleradora de empresas do IPN”
> Visita Técnica ao IPN
> Sessão de grupo: After Action Review

6º DIA
MANHÃ: EMPRESA
> Visita Técnica a Empresa
> Debate com os dirigentes

> TARDE: Visita a Centro Empresarial
Apresentações e Debate
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7º DIA

> MANHÃ: EMPRESA
> Visita Técnica a Empresa
> Debate com os dirigentes

8º DIA
> Sessão de Encerramento
> Translado para o aeroporto
Regresso ao Brasil

> TARDE: Visita a Centro Empresarial
Apresentações e Debate

+ INFO
Solicite Programa Detalhado:
enroll@gxhigheducation.com.br
Informações USF:
Nri-usf@usf.edu.br
especializacao@usf.edu.br

Nota: O Programa definitivo
pode ser sujeito a ajustes.
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Investimento
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 dia 3)
> Translados aeroporto-hotel-aeroporto
> Transporte terrestre para as atividades do Programa
> City Tour, no Porto
> Acompanhamento em Portugal
> Orientação pré-embarque
> Certificados das Universidades
Investimento: EUR 1.607.00

>
>
>
>
>

Itens não inclusos:
Transporte terrestre para as atividades não pertencentes ao programa
Despesas com documentação para a viagem
Despesas pessoais
Passagem aérea internacional
Seguro viagem internacional

Responsável pelo
Programa
Cristina Miguens
Doutoranda em Economia e Estratégia Empresarial (Universidade
de Vigo), Mestre em Ciências Empresariais pela Faculdade de
Economia do Porto e Graduada em Gestão pela Faculdade de
Economia do Porto.
É Diretora Geral da WIND, Consultora e Formadora em
Internacionalização, Professora de Gestão, Negócios
Internacionais e Estratégia na Universidade de Aveiro – pósgraduações e Mestrados e Professora Visitante da Universidade
Católica do Porto.
Durante 10 anos representou o Estado, na Agência responsável
pela Internacionalização das empresas e pela captação de
investimento estrangeiro. Foi responsável pelo acompanhamento
dos processos de internacionalização das PME’s portuguesas e
pela captação de Investimento Direto Estrangeiro de grandes
empresas do norte da Europa. Foi Diretora de uma Unidade de
Negócio numa empresa consultora de negócios. Foi professora
em várias Instituições de Ensino Superior.

