
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES: 

1. Como que faz para participar?  

Basta preencher esta ficha de inscrição e efetuar o pagamento do programa até o dia 05 de 

dezembro de 2013.  

2. Existe seleção?  

A única restrição para participação no programa é o inglês. Se você não tiver nível 

intermediário ou avançado, terá dificuldades em acompanhar o programa.  

3. Quem pode participar?  

Qualquer aluno, ex-aluno, professor ou funcionário do CESUPA que tenha um bom nível de 

inglês para acompanhar as atividades do programa.  

4. Qual tipo visto devo tirar?  

Como o programa tem duração de 4 semanas, é possível tirar o visto de turismo e não 

estudante, para isso será feito uma orientação antes da entrevista do visto.  

5. Qual o valor do programa?  

O valor do programa, considerando: aulas, palestras, visitas técnicas, workshop, transporte 

no local, alimentação, taxa da universidade e seguro, está totalizando U$ 1,950, para 3 

semanas. 

 

6. O que não está incluso no valor do programa?  

A passagem aérea, despesas com visto e despesas pessoais.  

7. Eu devo comprar minha passagem sozinho ou com o grupo?  

 

 
 

INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO INTERNACIONAL 
JANEIRO 2014 

 

Nome completo  

Data de nascimento  

Endereço completo  

Número do passaporte  

Data de validade do passaporte:  

CEP  

Bairro  

Curso no CESUPA  

Nome do programa que quer 
participar 

 

Aluno (   )   Ex-aluno (   ) Professor (   ) Aluno de pós-graduação (   )  

Semestre da graduação  



A responsabilidade da compra da passagem é de cada um, no entanto, indico uma agência 

parceira. Mas cada um pode ficar à vontade para comprar como achar melhor, apenas iremos 

passar a data que vocês devem chegar e podem sair de Springfield.  

8. Qual a data do programa?  

O programa irá acontecer de 6 a 24 de janeiro, totalizando 3 semanas.  

9. A partir de qual semestre pode participar?  

Alunos a partir do primeiro semestre cursado podem participar. 

 

10. Quem será o responsável pelo grupo?  

Além dos responsáveis na MSU, deverá ir, em cada programa, pelo menos, um professor 

da área.  

 

11. Qual a estimativa do preço da passagem.  

A última cotação realizada em 08/10 estava US4 1,750, ida e volta, já com todos os 

trechos de Belém a Springfield.  

 


