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Informações importantes



OBJETIVOS DO PROGRAMA: 



Universidade: escp



•

•

•

•

•

•

•

PRINCIPAIS TEMAS DE ESTUDO:



SUGESTÃO DE ITINERÁRIO

09 de abril de 2022
Sábado 

São Paulo – Londres
- Embarque do Brasil com destino a Londres conforme passagem aérea individual.

10 de abril de 2022
Domingo 
Londres

- Chegada em Londres e check-in na hospedagem – custos não inclusos  

- Jantar de boas vindas em grupo – sugestão: Tate Modern Restaurant

11 de abril de 2022
Segunda-feira

Londres

- Aula: International strategy and business scale up

- Aula:  Marketing and creativity: how to innovate in Europe?

- Aula: Emerging business models for the digital age

12 de abril de 2022
Terça-feira

Londres – Paris

- Aula: The Brexit challenge

- Aula: The UK financial market in the European context

- Visita: empresa TBC (Lloyd’s Bank, Bloomberg, Salesforce…)

- Trajeto de Londres para Paris via trem – custos não inclusos  

- Chegada em Londres e check-in na acomodação – custos não inclusos  

13 de abril de 2022
Quarta-feira

Paris 

- Aula: Brazil as seem from Europe

- Aula: European-style CSR

- Visita e roundtable seguido de networking cocktail: Câmara de Comércio do Brasil na França



SUGESTÃO DE ITINERÁRIO*

14 de abril de 2022
Quinta-feira

Paris

- Aula: The consumption market in Europe

- Aula: Brand and luxury management

- Jantar em grupo: Le café de l’Homme (Eiffel Tower district) ou Loulou Restaurant (em Louvre Museum)

15 de abril de 2022
Sexta-feira

Paris 

- Visita: empresa TBC (SAP, Schneider Electrics, Louis Vuitton...)

- Aula: Intercultural negociation

- Cocktail de encerramento em grupo

16 de abril de 2022
Sábado

Paris – São Paulo 
- Check-out na acomodação, retorno para o Brasil e fim do programa

IMPORTANTE:

• Este itinerário é uma sugestão e fica sujeito a confirmação e alteração sem aviso prévio.

• Devido à pandemia de covid-19 as datas poderão sofrer reajustes de acordo com o cenário próximo ao embarque. Qualquer alteração neste âmbito será 
comunicada com ao menos 2 meses e meio de antecedência ao embarque, sendo o estudante livre para seguir ou não com a participação.



INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS

INVESTIMENTO (PARTE ACADÊMICA*): USD 4.500
NÃO ESTÃO INCLUSOS 

- PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL
- DESLOCAMENTO ENTRE LONDRES E PARIS
- HOSPEDAGEM
- REFEIÇÕES NÃO MENCIONADAS NO ITINERÁRIO
- CUSTOS PESSOAIS COM COMPRAS, LAZER OU QUALQUER ITEM NÃO MENCIONADO

FICHA DE INTERESSE:
https://campusb.typeform.com/to/YeuTQ0xr

PAGAMENTO
Taxa de inscrição no valor de R$ 1.000 (dedutível do valor do programa, convertida em dólares 

de acordo com o câmbio vigente na data do pagamento) à vista + saldo em:

a) À vista até 30 dias antes do início do programa;

b) Parcelado proporcionalmente aos meses que antecedem ao programa, sendo que todo o 

saldo deverá estar quitado até 30 dias antes do início do programa;

c) Parcelamento em até 10x via cartão de crédito, com acréscimo (consultar opção);

Importante: os valores serão convertidos conforme câmbio turismo vigente na data de 

pagamento.

https://campusb.typeform.com/to/YeuTQ0xr


SUGESTão DE VOO

DIRETO



SUGESTÕES DE HOSPEDAGEM

Hôtel 15 Montparnasse 



OUTROS CUSTOS:
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•

•

COVID-19:

•

•

•

•

•

•

•



Dúvidas?
Fale com a 
gente!

info@campusb.org

(11) 3845-0550

ana.fraga@insper.edu.br

Campus b – questões operacionais

Insper – questões acadêmicas


