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EDITAL PROJETO BUSINESS ENGLISH IN LONDON - CCG
A Coordenação do Curso de Administração de Empresas da Universidade de Fortaleza, no uso das atribuições que lhe são conferidas, divulga a abertura de inscrições
para participação dos estudantes, egressos e Professores do CCG – Centro de Ciências da Comunicação e Gestão no Projeto Business English London - primeira edição,
apresentando os critérios e requisitos de participação.
JUSTIFICATIVA:
O aprendizado efetivo envolve experiências que ultrapassam os limites do conhecimento teórico. Uma forma de superar esses limites é proporcionar aos alunos experiências internacionais para conhecer outras culturas e empresas que se destacam por sua gestão de excelência. Além do domínio do idioma Inglês, faz-se necessário conhecer empresas que são consideradas visionárias, líderes em seus segmentos, diferenciadas no mercado e de classe mundial (World Class Companies). Dessa forma,
atrelando os conhecimentos adquiridos em sala de aula com as informações advindas das experiências de outros países e de empresas lideres, os alunos poderão compreender e conhecer as mais diversas possibilidades de atuação profissional.
OBJETIVOS:
Adotando a premissa que o Inglês é o idioma adotado no mundo globalizado, o objetivo do Projeto é proporcionar aos alunos, ex-alunos (recém formados) e
professores do CCG – Centro de Ciências da Comunicação e Gestão a possibilidade de estudar Inglês convencional e inglês para negócios (business English) em escola
de idiomas localizada em Londres (Inglaterra), por duas semanas, com uma carga horária total de 50 horas.
Realizar visitas técnicas em três empresas e/ou instituições Britânicas (que serão confirmadas posteriormente), permitindo que os alunos conheçam o modelo de
gestão, estratégias, estrutura física, principais projetos e processos (Gestão de Pessoas, Operações, Supply Chain, Marketing e etc) de empresas consideradas de Classe
Mundial e Líderes em seus segmentos. Conhecer a trajetória profissional dos executivos de tais empresas, através de conversas e entrevistas com os mesmos.

REQUISITOS GERAIS:
 Participantes:
A participação está restrita aos estudantes (a partir do 2º semestre), que serão acompanhados por professores. Também será permitida a participação de ex-alunos
(recém-formados) e professores do CCG.

 Escola de Idiomas:
O curso será realizado na BSC-British Study Centres, Fundada em 1977, é considerada uma das principais escolas de idiomas em Londres. A escola está localizada no
noroeste de Londres, nas proximidades dos cafés, boutiques, bares e restaurantes de Hampstead Village e WestHampstead. Está a apenas 25 minutos de distância
do centro de Londres.
 Organização:
A Rafas College é responsável pelo planejamento, organização, execução da programação e serviços, sendo de sua inteira responsabilidade quanto aos discentes
e docentes que venham a aderir ao curso proposto, cabendo à UNIFOR somente a divulgação do programa.
 Período do Curso:
Curso será realizado no período de 11 a 25 de janeiro de 2020.
 Acomodações:
O alojamento estudantil é bem localizado, próximo as estações Central e North London. O alojamento possui quartos individuais em suíte com banheiro privativo.

 Incluído no Programa:
- Passagens aéreas em classe econômica: (FORTALEZA / LONDRES – 11/01/2020) – (LONDRES / FORTALEZA – 25/01/2020);
- Transfer de chegada e saída;
- Acomodação em aptos individuais em suíte com banheiro privativo;
- Seguro saúde;
- Teste de nível na chegada;
- Curso: Inglês geral 20 aulas por semana;
- Curso: Inglês de negócios 5 aulas por semana;- Aulas ministradas de manhã ou à tarde, mediante organização operacional da escola;
- Professores qualificados ministrando as lições;

- Material de estudo;
- Certificado da escola;
- 3 visitas técnicas a empresas;
- Passeios organizados pela escola conforme critério e programação da mesma.

 Não incluído no programa:
- Alimentação;
- Despesas pessoais.

 Cronograma de aulas:

*** Cronograma sujeito a alteração, conforme a organização operacional da escola.
 Estrutura física da BSC-British Study Centres:

- Café;
- Dois pátios ao ar livre;
- Biblioteca e centro estudantil;
- Cinema privativo e sala de jogos;
- Wifi grátis.

 Investimento:
- Taxa de matrícula: R$500 (quinhentos reais), podendo ser parcelado em até 2x no boleto.
- Investimento por aluno: £2.720 (duas mil, setencentos e vinte Libras). Parcelamento total no boleto bancário, com quitação em dezembro/2019.
*** Os alunos que se matricularem até o dia 14 de abril de 2019 receberão um desconto de 50 % na taxa de matrícula.

 Inscrições:
As inscrições serão realizadas na Rafas College Operator, a partir de 15 de março de 2019, com vagas limitadas.
Inicialmente serão ofertadas 15 vagas para fechamento do grupo e o restante para lista de espera.
Informações e inscrições pelo telefone (85) 3458 -1975, e-mail: contato@rafascollege.com.br, Whatsapp: (85) 99682-4271 ou (85) 99779-0393

 Reuniões:
SERÃO AGENDADAS REUNIÕES DE ALINHAMENTO, COM PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DE TODOS OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Os alunos participantes deverão produzir um relatório e apresentação sobre as lições aprendidas no Curso e nas Visitas Técnicas, a partir de modelo que será
orientado pelos professores responsáveis pelo grupo.
A Unifor e BSC-British Study Centres emitirão certificados de participação aos alunos, mediante entrega do relatório e/ou apresentação do trabalho produzido.
A UNIVERSIDADE DE FORTALEZA E O CCG NÃO SE RESPONSABILIZAM POR QUALQUER OCORRÊNCIA COM OS ALUNOS PARTICIPANTES.

