Curso: Gestão de Eventos e Internacionalização – 16h
Destino: Aveiro, Portugal
Data de Embarque: 07 de setembro de 2019
Data de Retorno: 14 de setembro de 2019
Informações:
intercambios@senacrs.com.br
51 98594.3948

A Universidade de Aveiro (UA) é um estabelecimento de ensino superior público em Portugal, sedeado
na cidade de Aveiro. Criada em 1973, num contexto de expansão e renovação do ensino superior em
Portugal, a UA logo se transformou numa universidade de referência devido à alta qualidade da sua
investigação, do seu corpo docente e das suas infraestruturas.
O campus é uma "pequena cidade", com os seus espaços naturais e os cerca de 40 edifícios que o
compõem: edifícios de ensino, de investigação, de apoio administrativo e técnico, residências, cantinas,
bares, farmácia, banco, agência de viagens (Top Atlântico), correios, bibliotecas, livraria, papelaria,
reprografia, centro de saúde universitário, loja do cidadão universitário, loja da Universidade, complexo
desportivo (com pista de atletismo), salas para espetáculos e conferências, galerias para exposições,
jardim infantil e creche. Além disso, o hospital fica mesmo ao lado da universidade.
• Em 2011, a Universidade de Aveiro foi considerada uma
das melhores universidades da Europa e a melhor de
Portugal, segundo o ranking da revista britânica Times
Higher Education (THE)
• Em 2011, a ex-reitora da UA, Maria Helena Nazaré, foi
nomeada presidente da Associação das Universidades
Europeias
• A Universidade de Aveiro está na vanguarda da pesquisa
universitária em Portugal, que mostra que cada docente da
UA publica, em média, 1,5 artigos científicos por ano.
O que inclui:

•

•
•
•
•
•

Passagem Aérea em classe econômica:
o 07/09 – Porto Alegre/ Lisboa – Voo Tap TP118 – Saída: 20:35 // Chegada: 11:20
o 08/09 – Lisboa/Porto – Voo Tap TP 1946 – Saída: 14:00 // Chegada: 14:55
o 14/09 – Porto/ Lisboa- Voo Tap TP1941 – Saída: 09:00 // Chegada: 09:55
o 14/09 – Lisboa/Porto Alegre – Voo Tap TP117 – Saída: 11:45 // Chegada: 19:05
Transfer in e out em Porto
06 noites de hospedagem no Melia Ria Hotel & Spa em apartamento standard com café da
manhã *
Tour panorâmico em Porto (09h às 18h)
Assistência de viagem com cobertura de USD 40.000
Curso de uma semana na Universidade de Aveiro

*O hotel exigirá caução de EUR 50,00 por estudante para cobertura de eventuais danos. O mesmo
será devolvido no momento de check-out em caso de não ocorrerem danos.
O que não inclui:
• Taxas de Embarque e de Emissão - Valor estimado: USD 130,00 (deverão ser adicionadas ao
valor da entrada e podem sofrer alteração da ANAC e da Cia Aérea sem prévio aviso)
• Transporte local
• Despesas pessoais
• Almoço e Jantar
• Outros itens não mencionados nas inclusões
Cronograma
Período

Descrição

1º dia
Chegada a Aveiro
08/09 - Dom
2º dia
09/09 – Seg
Introdução e enquadramento – 1h30min
11:00 – 12:30
Componente Internacionalização – 3h
2º dia
1 - Ambiente internacional de negócios;
09/09 – Seg
2 - Estratégias de internacionalização;
14:00 – 17:00
3 – Organização de eventos internacionais.
Perspectiva Hoteleira - 4h
1 - Hotelaria como pilar da organização de eventos;
3º dia
2 - O ponto de equilíbrio na organização de eventos;
10/09 - Ter
3 - Noções de logística em organização de eventos.
(com a colaboração do Hotel Montebelo)
4º dia
Atividades Complementares:
11/09 - Qua
Tour à Cidade do Porto
Liderança - 3h
5º dia
1 - O relevo da liderança no contexto organizacional;
12/09 – Qui
2 - Características e competências fundamentais para o
10:00 – 13:00
exercício da função de líder;

Docente/
Observações
Atividades
livres
Carlos Costa

Zélia Breda

A. Luís Vieira

Senac/RS

Andreia Vitória

3 - Diferentes estilos de liderança e seus impactos nos
colaboradores.
Investimento e Financiamento – 3h
1 - Caracterização e perfil das empresas de organização de
5º dia
eventos;
12/09 – Qui
2 - Dinâmicas de Investimento das empresas de
14:00 – 17:00
organização de eventos;
3 - Oportunidades de Investimento e Financiamento.
6º dia
Conclusão e Encerramento - 1:30h
13/09 – Sex
14:00 – 15:30
7º dia
Retorno ao Brasil
14/09 - Sab

Rui Costa

Carlos Costa et
al.

Prazo de inscrição: 01 de junho de 2019
Investimento:
Opção 1: EUR 2545 (quarto triplo)
Forma de pagamento:
Entrada de 30% do valor (ao câmbio turismo do dia da inscrição) + taxas de embarque e emissão aérea e
saldo em até 7 parcelas no cartão de crédito (câmbio turismo do dia da inscrição) + EUR 300 no dia 1º de
agosto (ao câmbio turismo do dia ou pagamento)
Opção 2: EUR 2602 (quarto duplo)
Forma de pagamento:
Entrada de 30% do valor (ao câmbio turismo do dia da inscrição) + taxas de embarque e emissão aérea e
saldo em até 7 parcelas no cartão de crédito (câmbio turismo do dia da inscrição) + EUR 300 no dia 1º de
agosto (câmbio turismo do dia ou pagamento)
Opção 3: EUR 2964 (quarto individual)
Forma de pagamento:
Entrada de 30% do valor (ao câmbio turismo do dia da inscrição) + taxas de embarque e emissão aérea e
saldo em até 7 parcelas no cartão de crédito (câmbio turismo do dia da inscrição) + EUR 300 no dia 1º de
agosto (câmbio turismo do dia ou pagamento).
*Em caso de número ímpar de participantes, o último inscrito poderá optar pela não participação ou pela
adesão ao plano em quarto individual
** Em caso de opção por quarto triplo, o mesmo será válido apenas para 3 pessoas se inscrevendo juntas
com esta opção de acomodação
Mais informações:
intercambios@senacrs.com.br
51 98594.3948

