
Estão abertas as inscrições para o 

Programa Missão China 2020 
Adesões vão até 20 de novembro de 2019 
 

 

Interessados poderão se inscrever na missão de estudos 

em negócios globais a partir de 30 de setembro. 

O principal objetivo é apresentar aos alunos as práticas 

de gestão internacional e o que essas práticas têm em 

comum em três continentes: América do Norte, Europa e 

Ásia.  

A iniciativa tem como parceiros a Washburn University, 

dos Estados Unidos, Wuhan University of Science and 

Technology, da China, e PXL University College, da 

Bélgica.  

Público-alvo 

O programa é destinado a profissionais de todas as áreas 

de formação que têm interesse em conhecer mais sobre 

administração e negócios internacionais e/ou que 

desejam ter uma excelente experiência internacional, 

tanto pessoal quanto profissional, e vivenciar uma cultura 

diferente. 

A duração do curso é de 13 a 29 de maio de 2020. 

Durante esse período os participantes farão atividades 

culturais e acadêmicas organizadas pela Wuhan 

University. 

Dados do programa 

Escolas parceiras: Washburn University, Wuhan 

University e PXL University College 

Cidade: Wuhan 

Datas: 13 a 29 de maio de 2020 

Metodologia do programa 

Os participantes devem estabelecer equipes 

multiculturais com estudantes de outras universidades 



participantes, a fim de realizar pesquisas e avaliar 

problemas apresentados pelas empresas. 

As três universidades envolvidas devem orientar e 

supervisionar os trabalhos das equipes, que serão online. 

Datas para organização dos estudos 

2 de março de 2020 – Palestra 1: Apresentação dos 

participantes, organização dos grupos de estudo e 

apresentação dos estudos de caso para as empresas 

participantes.  

2 de abril de 2020 – Palestra 2: reunião com as 

instituições para acordos sobre os trabalhos e viagem 

Cronograma 

13 a 14 de maio - Viagem São Paulo - Shanghai 

15 de maio – Visita a Shanghai - Yu Garden, almoço e 

região de Bund, um dos destinos mais famosos de 

Shangai 

16 de maio - Visita ao Centro Financeiro de Shanghai, 

Museu de Shanghai e viagem de trem a Beijing 

17 de maio – Visita a Forbidden City, Temple of Paradise, 

Handicraft Factory 

18 de maio – Visita à Muralha da China, The Silk Factory 

e Ming Tombs 

19 de maio – Chegada a Wuhan, visita às empresas 

estudadas e workshop de apresentação 

20 a 25 de maio – Dias de trabalho nas empresas 

estudadas em Wuhan 

26 de maio – Visita a Hong Kong, Mount Victoria, the 

Great Buddha e Temple Street 

27 de maio – Visita a Macau 

28 de maio – Chamber of Commerce de Hong Kong e 

Oporto 



29 de maio - Retorno ao Brasil 

Período para Inscrição – De 30 de setembro a 20 de 

novembro de 2019 

O edital completo para o programa encontra-se aqui. 

22 de novembro de 2019 – Reunião com a 

Universidade Washburn e professor da Universidade 

Metodista de São Paulo 

Investimento (em dólares): 

Inscrição - U$ 500.00 

Hospedagem, guia turístico e transporte na 

China – U$ 1000.00 

Alimentação e documentação – U$ 500,00 

*As passagens aéreas são de responsabilidade do 

participante e devem ser adquiridas até 10 de dezembro 

de 2019 

Informação importante: Neste programa, o participante 

não poderá viajar sozinho. Todos os estudantes deverão 

estar no mesmo voo. O assunto será abordado na 

reunião do dia 22 de novembro, quando será decidido 

qual a melhor opção de viagem para todos.  

Processo de avaliação  

O processo de avaliação vai ser feito no decorrer do 

programa, através de prazos solicitados pelas instituições 

e cumprido pelos participantes. 

Aqueles que completarem todas as atividades receberão, 

das três Universidades, certificado de participação ao 

final do programa. 

Pré-requisitos para inscrição 

Todos os candidatos devem ter nível de inglês avançado 

e entregar o formulário de requerimento na Central de 

Relações Internacionais trazendo cópia do passaporte, 

currículo e carta de apresentação para participar do 

programa. 

Acesse aqui o formulário de inscrição. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A13b892d0-1657-4fb7-a497-ab5d3fbe36e9
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad488e244-82b6-43f8-912e-dd4b046befc3


 

Professores responsáveis pelo programa 
Dr. Karin Muller Methodist University of Sao Paulo - Brazil 

Dr. Michael Stoica Washburn University – USA 
Dr. Christoff Jans PXL University College - Hasselt, Belgium 
Dr Yunchuan Zhan Wuhan University of Science and Technology – China 
  

 Veja como foi o intercâmbio em 2019. 

 

Mais informações: Izabela Global (sala 4103) – 

ari.zabela@izabelahendrix.metodista.br 
 

http://portal.metodista.br/ari/noticias/2019/metodista-recebera-missao-da-china-apos-intercambio-na-wuhan-university

