PLIP
LATINOAMÉRICA
Integração cultural e intercâmbios

MISSÃO ACADÊMICA INTERNACIONAL
DE NEGÓCIOS E COMUNICAÇÃO
LIMA - PERÚ

Lima, 23 a 28 de abril de 2018

ENRIQUEÇA O CURRÍCULO E A SUA VIDA!
EM UMA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
DE CULTURA E APRENDIZADO
Inscrições até 23 de março

Investimento: US$ 340

Apoio:

Vagas limitadas
Realização:

ESCOLA DE
ESCOLA DE
NEGÓCIOS COMUNICAÇÃO

PLIP
LATINOAMÉRICA
Integração cultural e intercâmbios

O que é o programa PLIP LATINOAMÉRICA:
Programa de mobilidade acadêmica e profissional latino‐americana que promove experiências vivenciais
internacionais que têm como enfoque áreas do conhecimento acadêmico, aspectos culturais e profissionais, por meio
de visitas acadêmicas temáticas à universidades, empresas, órgãos públicos, instituições internacionais e atividades de
integração realizadas em países latino‐ americanos.

Qual o objetivo:
As atividades de intercâmbio promovidas pela Opção Brasil têm como interesse
principal oferecer para jovens, por um valor exequível, a oportunidade de viver uma
experiência no exterior que venha a contribuir com sua formação humana e profissional,
a partir do contato com outra cultura, permitindo assim refletir sobre seu papel na
sociedade e valorizar a América Latina como seu território de identidade comum.

PLIP

Programação

Segunda-Feira – 23/04

LATINOAMÉRICA

Manhã- Tarde

Chegada em Lima – acomodação e primeiro contato
Terça-Feira – 24/04

Integração cultural e intercâmbios

Itinerário tentativo

Manhã

Visita ao PromPeru - http://www.promperu.gob.pe/

Tarde

Visita ao Museu de Arqueologia e História do Peru- http://mnaahp.cultura.pe/
Quarta-Feira - 25/04

Manhã

Visita a Facultad de Ciencias Empresariales - Universidad César Vallejo
http://www.ucv.edu.pe/

Tarde

Visita a Comunidade Andina/Pacto Andino - http://www.comunidadandina.org/
Quinta-Feira - 26/04

MISSÃO ACADÊMICA
DE NEGÓCIOS AO PERÚ

Manhã

Visita a Escola de Negócios Globais da Universidad Ricardo Palma http://www.urp.edu.pe/epang/

Tarde

Visita a CAPEBRAS - Câmara Binacional de Comércio Brasil - Peru
http://capebras.org/
Visita empresarial

23 a 28 de abril de 2018

Investimento
US$ 340

Sexta-Feira – 27/04
Manhã

Visita ao Porto de Callao - https://www.apmterminalscallao.com.pe/default.aspx

Tarde

Visitas às ruínas de Huaca Pucllana - http://huacapucllanamiraflores.pe/
Sábado - 28/04

Manhã/Tarde

Visita ao Palacio de Governo do Peru / Centro Histórico

Noite

Volta ao Brasil

* Podem haver eventuais substituições de agenda e mudanças de horário, de acordo com as
possibilidades daqueles que irão nos receber. Caso seja necessário trocar alguma visita, buscaremos
outra que possua o mesmo perﬁl da indicada anteriormente.

PLIP

Programação

Segunda-Feira – 23/04

LATINOAMÉRICA

Manhã- Tarde

Chegada em Lima – acomodação e primeiro contato
Terça-Feira – 24/04

Integração cultural e intercâmbios

Itinerário tentativo

Manhã

Visita a América Televisión de Peru - http://www.americatv.com.pe

Tarde

Visita ao Museu de Arqueologia e História do Peru- http://mnaahp.cultura.pe/
Quarta-Feira - 25/04

Manhã

Visita a Facultad de Ciencias de la Comunicación - Universidad César Vallejo
http://www.ucv.edu.pe/

Tarde

Visita ao Jornal Trome - http://trome.pe
Quinta-Feira - 26/04

MISSÃO ACADÊMICA DE
COMUNICAÇÃO AO PERÚ

Manhã

Visita a Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Universidad
Católica del Peru - http://www.pucp.edu.pe/

Tarde

Visita a agência MOTT - http://www.monkeyonthetable.com
Visita a produtora

23 a 28 de abril de 2018

Investimento
US$ 340

Sexta-Feira – 27/04
Manhã

Visita a redação do jornal La Republica http://larepublica.pe/

Tarde

Visitas às ruínas de Huaca Pucllana - http://huacapucllanamiraflores.pe/
Sábado - 28/04

Manhã/Tarde

Visita ao Palacio de Governo do Peru / Centro Histórico

Noite

Volta ao Brasil

* Podem haver eventuais substituições de agenda e mudanças de horário, de acordo com as
possibilidades daqueles que irão nos receber. Caso seja necessário trocar alguma visita, buscaremos
outra que possua o mesmo perﬁl da indicada anteriormente.

PLIP
LATINOAMÉRICA
Integração cultural e intercâmbios

Solicite mais informações pelo e-mail
intercambio@opcaobrasil.org
opcaobrasil.org

Descrição da missão::
‐ 6 dias ‐ 5 noites de hospedagem em hotel na região de Altamira, em Lima, com café da manhã de segunda a sexta‐feira;
‐ Transporte em Lima do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto e ida e volta para todas as atividades previstas
na programação;
‐ Certificação oferecida pela Opção Brasil, AUALCPI – Associação de Universidades da América Latina e do Caribe para a
Integração, Opción Peru e USCS ‐ Universidade Municipal de São Caetano do Sul;
‐ Acompanhamento de profissional da Opção Brasil e de instituições parceiras em todas as atividades programadas;
‐ Condição oferecida para um número mínimo de 15 e máximo de 30 participantes;

Condições de participação:
‐ Ter mais de 18 anos;
‐ Cumprir os trâmites de pagamento com antecedência mínima solicitada (Até 30 dias da chegada em Lima);
‐ Contratar seguro médico (recomendável);
‐ Ser sociável e disposto a uma experiência de perfil jovem nos critérios de hospedagem e deslocamentos para as
atividades programadas.

Não está incluso no investimento:
‐ Passagens aéreas;
‐ Seguro médico e de bagagem;
‐ Transporte para a vidades fora da programação, inclusive de chegada ou saída em dias dis ntos dos que estão
deﬁnidos na programação;
‐ Diárias adicionais;
‐ Outros custos pessoais.

