Edital para Missão Acadêmica/Profissional destinada a Estudantes e
Egressos do Curso de Administração do IPA - Porto Alegre e da Rede
Metodista de Educação
Pelo presente instrumento a Direção da Instituição em conjunto com o Curso de
Administração do IPA, e a área de Relações Internacionais da instituição, tornam pública
a abertura da Missão Acadêmica/Profissional destinada a estudantes e egressos dos
Cursos de Administração da Rede Metodista.
1. Sobre Toronto – Canadá
Toronto é a capital e o coração financeiro do Canada, mais de 50% dos residentes
são estrangeiros, o que faz de Toronto uma capital cosmopolita e muito receptiva a
novas culturas, línguas e negócios.
Possui um dos melhores Hubs para Startups no mundo, Toronto está entre as:
• Top 20 no mundo em Talentos em Startups
• Top 10 no mundo em Suporte para Startups
• Top 10 para Cidades mais inovadoras
• Top #1 - em qualidade de vida no mundo
Toronto é considerada a “Cidade mais diversificada no mundo”
2. Estrutura da Missão:
A proposta da missão é levar à Toronto, no Canadá, estudantes e profissionais
egressos das IES Metodistas interessados no ecossistema acadêmico e empreendedor
de um dos países com melhores índices educacionais e de desenvolvimento de
negócios no mundo.
Esta missão tem como principal finalidade a aproximação e imersão do
Estudante de Administração, do Administrador, dos Professores, dos Profissionais da
área e representantes das Instituições Metodistas com o Ecossistema Empreendedor e
Acadêmico do Canadá. Para que estes interajam e fortaleçam elos que possam resultar
em excelentes oportunidades tanto empresariais, quanto acadêmicas.
De igual modo, entender o Mindset Canadense, cases de sucesso dentro do
novo modelo de empreendedorismo: Startups e o funcionamento do Ambiente
Acadêmico Canadense.
A missão será coordenada pela Professora Coordenadora do Curso de
Administração do Campus central do IPA Porto Alegre/RS Maria D’Lourdes G.
Rotermund com suporte operacional do Egresso de Administração Cleberson Marques
Vieira, especialista no ecossistema empreendedor do Canadá - onde possui escritório.
Será uma semana intensa que proporcionará ao participante da missão quebrar
paradigmas, observar e interagir no ecossistema tal qual “um local”, e realmente
vivenciar como é o funcionamento de um dos ambientes acadêmicos e empreendedores
mais inovadores do mundo.
3. A Missão contemplará:
• Visita técnica e atividades na Universidade Canadense Ryerson University;
• Visita técnica em empresas, conhecidas mundialmente: Google e KPMG;
• Visita técnica a grandes e influentes aceleradoras de startups no Canadá: DMZ,
LatAmStartups, entre outras;
• Visita técnica a empresas de pequeno e médio portes: Pella, MobiSec, Click Sitter, etc.
• Interação com empreendedores de Startups.
4. Datas da Missão
A missão terá duração de 7 dias de imersão no ambiente acadêmico e
empreendedor do Canadá (Toronto e arredores), data prevista para embarque em Porto
Alegre/RS 06/10/2017 e retorno dia 14/10/2017 com chegada em Porto Alegre dia
15/10/2017.

5. Calendário
Período de inscrições: 10/07/2017 à 19/09/2017
Pagamento da missão: prazo máximo 20/09/2017
Viagem de 06/10/2017 a 14/10/2017
Trecho: PoA - Toronto – PoA
6. Elegibilidade e número de vagas:
Estudantes, egressos e professores podem se inscrever. Haverá 10 vagas
disponíveis.
OBS.: Os interessados deverão possuir passaporte e a sua participação na
missão acadêmica está condicionada à obtenção de visto para ingresso no
território canadense, o qual deverá ser solicitado junto às autoridades consulares
daquele país.
7. Inscrições:
A inscrição deverá ser realizada na coordenação do curso de Administração do
Campus Central do IPA - Rua Joaquim Pedro Salgado, nº 80 – Bairro Rio Branco -Porto
Alegre/RS ou por email: maria.rotermund@ipa.metodista.br.
Os alunos da Universidade Metodista de São Paulo poderão realizar as inscrições na
Assessoria de Relações Internacionais da Universidade Metodista. E-mail:
ari@metodista.br – Anexo do Edifício Delta - Terreo
O custo da viagem será de responsabilidade dos alunos/participantes da missão.
8. Seleção:
A seleção dos alunos inscritos será por ordem de inscrição. Os critérios de seleção
serão:
• Aproveitamento acadêmico;
• Reputação do aluno durante o período acadêmico;
• Nível de maturidade e capacidade de adaptação do estudante.
 Possuir visto para ingresso no Canadá ou documento consular de solicitação que o
substitua.
OBS: para participar da seleção o aluno deverá ter estudado pelo menos um semestre
nas instituições participantes.
9. Pagamento do custo da missão:
O pagamento da missão será realizado diretamente junto a Agência de Turismo
Business Line Viagens e Turismo LTDA. Rua Jari, nº 539 – Passo D’areia – Porto
Alegre/RS credenciada para esta missão.
Valores (incluindo seguro viagem, aéreo e hospedagem)
Transporte aéreo classe econômica;
Hospedagem em hotel classe econômica.
Apartamento Duplo: US$ 2.950,00
Apartamento Triplo: US$ 2.778,00
Apartamento quadruplo: US$ 2.650,00
*valores sujeito a variação cambial
Dados da Agência:
Agência de Turismo Business Line Viagens e Turismo LTDA.
Rua Jari, nº 539 – Passo D’areia – Porto Alegre/RS. CNPJ: 00.079.450/0001-11 –
Telefone: (51) 3061.2323 – (51) 99981.4183
Diretora Ketty Brocker Christ
OBS.: Os custos para obtenção do passaporte e do visto de viagem correm por
conta do próprio interessado, conforme taxas do Consulado do Canadá. Não deve
ser realizado o pagamento do custo da missão antes de se obter o visto. Prejuízos

decorrentes do não atendimento desta orientação correm por conta do
interessado.

Porto Alegre, 10 de julho de 2017
ADM. Maria D'Lourdes G. Rotermund
Coordenadora do Curso de Administração do IPA

