Módulo Internacional Estados Unidos da América (EUA) - Pós-Graduação - UNIVALI 2019
11 a 19 de Outubro de 2019
Para participar do módulo internacional o aluno deverá contratar a parte terrestre do módulo com o grupo por meio da agência
parceira da UNIVALI, bem como contratar a parte acadêmica. Ficará por conta do participante a parte aérea nacional e internacional
(Brasil-Detroit/Detroit-Brasil)

PROGRAMAÇÃO:
11/10 (Sexta-feira): Saída de Florianópolis
12/10 (Sábado): Chegada Detroit - Pela manhã, transfer privado do aeroporto DTW ao hotel.
13/10 (Domingo): Visita à cidade de Detroit
14/10 (Segunda-feira): Visita à fábrica da Ford e ao Museu da Ford - Saída de Detroit para a SVSU University: Check out e
saída pela manhã ao meio-dia. No caminho parada no Great Lake Outlet mall. Final da tarde chegada na SVSU, check in.
Jantar na Universidade.
15/10 (Terça-feira) SVSU University: Breakfast Full campus tour Orientation. Lunch in Marketplace. Visit a company to be
determined. Welcome Dinner at Kathleen’s Restaurant. Ice Cream Social
16/10 (Quarta-feira): SVSU University - Breakfast. Lecture. Lunch at Marketplace. Visit Nexteer Automobile
https://www.nexteer.com/. Shop in Burch Run Outlet Mall (Dinner on your own)
17/10 (Quinta-feira): SVSU University - Breakfast. Lecture. Lunch at Marketplace. Visit a company to be determined.
Dinner / Bowling Party.
18/10 (Sexta-feira): SVSU University - Breakfast. Lunch. Dinner
19/10 (Sábado): SVSU University - Breakfast. Saída para o Aeroporto de Detroit

INSCRIÇÃO NO MÓDULO INTERNACIONAL
O valor será US$ 200.00 e deverá ser pago no ato da reserva de vaga, em espécie, até o dia 20/08/2019 na secretaria do
PMPGIL Taxa de inscrição não reembolsável. O valor da taxa refere-se a parte do pagamento da taxa acadêmica.

Parte terrestre: Obrigatória
VALORES E PROGRAMAÇÃO EM DETROIT (PARA 02 NOITES) INCLUÍ:
 Transfer Privado do Aeroporto ao Hotel
 Hotel categoria 3* ou 4*
 Café da manhã diário no hotel
 Seguro de viagem Affinity 35 – com vigência de 10 dias
 Visita a Museu/empresas
 Acompanhamento de Professor da Univali.
Parte Terrestre Detroit: US$ 400.00 - À Vista com 5% de desconto através de depósito, TED ou transferência bancária.
30% Entrada +taxas de embarque +Imposto IRRF e saldo sem juros em até 09 vezes nos cartões de crédito com Xerox do
RG e cartão frente e verso e autorização de débito assinada. Para qualquer forma de pagamento é necessário o Contrato
de Viagem assinado pelo passageiro ou pela empresa contratante.
VALORES E PROGRAMAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE SAGINAW (PARTE ACADÊMICA), INCLUI:
 Transfer Detroit/Saginaw/Detroit
 Aulas em inglês com professores da Universidade de Saginaw.
 Visitas a empresas locais.
 Participação em uma competição de empreendedorismo entre universitários.
 A maioria das refeições estão incluídas nesta programação.
 Acompanhamento de Professor da Univali.
Parte Acadêmica Final: US$ 900.00 – Esse valor deverá ser efetuado, por cada um dos participantes, diretamente à
Universidade de Saginaw, via transferência bancária, até 1 de setembro de 2019.
(*) Todas as visitas ainda devem ser confirmadas.
- Valores informados são por pessoa na moeda e tipo de acomodação indicada
- Condição e orçamento válido para um mínimo de 12 pagantes

Aéreo: Opcional
Cada participante é responsável pela compra da sua passagem aérea (ida e volta), podendo escolher a forma de
pagamento mais conveniente (parcelamento, uso de milhas, entre outros), porém é obrigatório estar em Detroit no
12/10/2019, para encontrar com o grupo no hotel.

