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Missão FAG 2012 
Portugal e Espanha 

Promoção:  
FAG – Faculdade Assis Gurgacz 
Núcleo de Relações Internacionais FAG 
 

Realização: 
Núcleo de Relações Internacionais -  FAG 
Incentive Travel 
 

Público Alvo: 
Docentes, técnicos e alunos da FAG, com limite de 40 participantes, ligados as atividades de 
desenvolvimento acadêmico. 



Missão FAG 2012  DATAS 

Periodo:  
 
Missão Técnica a Portugal e Espanha:  
 
De 19/08 a 27/08/2012. 
 
 



Para o desenvolvimento da missão,  
prevê-as a atuação nas areas de interesse: 

• É objetivo visitar e manter contatos com entidades, 
associações micro-regionais com projetos na área 
de gestão pública municipal, turismo e meio 
ambiente, que tenham contexto de interesse ao 
programa técnico proposto pela FAG. 

Aréa de interesse institucional 

• Intercâmbio e experiências de tecnologia e gestão na área de 
tecnologia, com entidades, associações e empresas. 

Área de interesse 
acadêmico/empresarial 



1.o DIA - Sábado 
• Saída por Foz do Iguaçu 
• 13:15 

2.o DIA – domingo 
• Chegada a Lisboa – 05h50. 
• Dialogo de abertura. 
• Tour Cultural. 
• Tarde livre 

3.o DIA – segunda-feira 
• Visita ao TAGUS PARK 
• Viagem a Fátima (1,5 hrs - 

rodoviário) 
• Visita cultural (2 hrs) 
• Viagem a Coimbra (1hr - 

rodoviário) 

4.o DIA – terça-feira 
 
• Tour cultural a cidade de 

Coimbra. 
• Cidade de Coimbra – Visita a 

Centro Tecnológico BIOFAT 
• Jantar livre. 

5.o DIA – quarta-feira 
• Viagem a cidade do Porto (2 hrs - 

rodoviário) 
• Tour cultural na cidade do Porto. 
• Visita ao CITEVE Centro 

tecnológico em Famalicão. 

6.o DIA – quinta-feira 
• Visita ao Vale do D´Ouro. 
• Viagem a Santiago de 

Compostela – Espanha. (5 hrs - 
rodoviário) 

7.o DIA – sexta-feira 
• Tour cultural na cidade de 

Santiago de Compostela 
• Visita a Universidade de 

Salamanca. 

8.o DIA – sábado 
• Viagem a Madri 
• Tour cultural na cidade  

 

9.o DIA - domingo 
• Visita a cidade. 
• Tour cultural. 
• Diálogo de encerramento da 

missão. 

10.o DIA – segunda-feira 
• Visita a cidade. 
• Tour cultural livre. 
• Retorno TAM 20h5 
• FIM DA MISSÃO. 

Roteiro tentativo 

LISBOA 

SEIXAL – FATIMA - COIMBRA 

COIMBRA CIDADE DO PORTO 

PORTO - SALAMANCA 

SALAMANCA 

ÁVILA - MADRI MADRI FOZ DO IGUAÇU 

MADRI 



Roteiro terrestre 

LISBOA 

MADRI 

ENTRADA 

SAIDA 



ENCONTRO E SAIDA 
POR FOZ DO IGUAÇU 

A INCENTIVE TRAVEL é uma 
empresa, que atua em projetos 
para apoio a cooperação técnica 
Internacional. 

Missão técnica  

PORTUGAL - ESPANHA 

PRIMEIRO DIA MISSÃO 

Equipe da INCENTIVE TRAVEL, para 
fins de fornecer todas as informações 
da misão, fazer a primeira reunião de 
aproximação, organizar e preparar a 
saída para a missão. 

Dia de encontro, primeira reunião de 
aproximação, organização e saída 
para a missão, via Foz do Iguaçu. 

 

OBJETIVO DO DIA 

RESULTADOS ESPERADOS PARA O DIA 

A INSTITUIÇÃO 



CHEGADA A LISBOA 
PRIMEIRO ENCONTRO 

A INCENTIVE TRAVEL é uma empresa, 
que atua em projetos para apoio a 
cooperação técnica Internacional. 

Missão técnica  

PORTUGAL  

SEGUNDO DIA MISSÃO 

• Atividade realizada pela equipe do 
INCENTIVE TRAVEL. 

• Primeira atividade de aproximação 
da missão; 

• Tour cultural com suporte técnico; 
• Leitura urbanística de Lisboa. 

Dia de chegada e primeira atividade de 
encontro entre os participantes, 
primeira atividade de aproximação da 
missão, tour cultural com suporte 
técnico e leitura urbanística de Lisboa. 

 

OBJETIVO DO DIA 

RESULTADOS ESPERADOS PARA O DIA 

A INSTITUIÇÃO 



TAGUS PARK Centro 
Tecnológico 

 
http://www.taguspark.pt 

O Taguspark é o maior (cerca de 130ha e de 
outras tantas empresas) e o mais antigo dos 
parques portugueses de Ciência e 
Tecnologia (nasceu, por iniciativa pública e 
participação privada, em 30 de Julho de 
1992, como Tagusparque - Sociedade de 
Promoção e Desenvolvimento do Parque de 
Ciência e Tecnologia da Área de Lisboa, 
S.A.).  

Missão técnica  

PORTUGAL  

TERCEIRO DIA MISSÃO 

• Conhecer estratégias locais que 
favorecem o desenvolvimento 
tecnológico. 

Visita técnica, experiências e 
sistemas o desenvolvimento 
tecnológico. 

Viagem a Fátima - Visita cultural. 

OBJETIVO DO DIA 

RESULTADOS ESPERADOS PARA O DIA 

A INSTITUIÇÃO 



Instituição de referência nacional e europeia 
para a promoção da Inovação e 
Desenvolvimento Tecnológico das Indústrias 
Têxtil e do Vestuário, o CITEVE – Centro 
Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário 
de Portugal é uma entidade privada, de 
utilidade pública e sem fins lucrativos. 

 

Missão técnica  

PORTUGAL  

QUARTO DIA MISSÃO 

• Conhecer estratégias e centros 
tecnológicos que favorecem o 
desenvolvimento;  

• Estratégias de promoção e 
intensificação da técnica. 

• CITEVE Centro Tecnológico e de 
Inovação em Famalicão  

OBJETIVO DO DIA 

RESULTADOS ESPERADOS PARA O DIA 

A INSTITUIÇÃO 

CITEVE  
Centro Tecnológico e 

de Inovação 
 

http://www.citeve.pt 



BIOCANT 
 

INCUBADORA 
TECNOLOGICA 

http://www.biocant.pt/ 

O BIOCANT Park é o primeiro parque 
de biotecnologia em Portugal, cujo 
objectivo é patrocinar, desenvolver e 
aplicar o conhecimento avançado na 
área das ciências da vida, apoiando 
iniciativas empresariais de elevado 
potencial. 

 

Missão técnica  

PORTUGAL  

QUINTO DIA MISSÃO 

• Conhecer estratégias e centros 
tecnológicos que favorecem o 
desenvolvimento;  

• Estratégias de promoção e 
intensificação da técnica. 

Viagem a cidade Coimbra 

Tour cultural na cidade de Coimbra  E 
Catanhede. 

Visita tecnica ao BIOCANT e BIOFAT. 

OBJETIVO DO DIA 

RESULTADOS ESPERADOS PARA O DIA 

A INSTITUIÇÃO 



Cidade do Porto 
Vale do D’Ouro 

Uma das mais importantes regiões 
vinicolas de Portugal.  

Um exemplo de turismo enologico, 
tecnologia de produção. 

Missão técnica  

PORTUGAL  

SEXTO DIA MISSÃO 

• Conhecer estratégias locais que 
favorecem o desenovolvimento da 
vinicultura em base a pequenas 
propriedades;  

• Estratégias de promoção e 
intensificação de cooperação 
comunitária. 

Visita cultural ao Vale do D´Ouro. 

Viagem a Santiago de Compostela – 
Espanha. ( rodoviário) 

OBJETIVO DO DIA 

RESULTADOS ESPERADOS PARA O DIA 

A INSTITUIÇÃO 



Universidade de Santiago de 
Compostela 

Espanha 

A Universidade de Sanatiago de 
Compostela é uma das mais antigas da 
Europa, emparceirando em 
precedência com as universidades de 
Salamanca, Bolonha, Sorbone de 
Paris, de Oxford e de Cambridge.  

Missão técnica  

ESPANHA  

SÉTIMO DIA MISSÃO 

• Conhecer estratégias locais que 
favorecem de promoção e 
intensificação de cooperação 
academica, técnica e comunitária 
em fronteiras. 

Tour cultural na cidade de Santiago de 
Compostela 

Visita a Universidade de Santiago de 
Compostela 

 

OBJETIVO DO DIA 

RESULTADOS ESPERADOS PARA O DIA 

A INSTITUIÇÃO 



Espanha 

MADRI é a capital e a maior cidade de Espanha, 
tal como o município de Madrid e a Comunidade 
autónoma de Madrid. A cidade foi edificada 
junto às margens do rio Manzanares, no centro 
do país. Devido à sua localização geográfica e 
histórica, é juntamente com Lisboa o centro 
financeiro e político da Península Ibérica. 

 

Missão técnica  

ESPANHA  

OITAVO DIA MISSÃO 

• Conhecer locais históricos que 
favorecem o desenvolvimento da 
cultura histórica e do 
desenvolvimento das cidades 
européias. 

Viagem a MADRI. 

Tour cultural na cidade. 

OBJETIVO DO DIA 

RESULTADOS ESPERADOS PARA O DIA 

A INSTITUIÇÃO 



MADRI 
 

Espanha 

MADRI é a capital e a maior cidade de Espanha, 
tal como o município de Madrid e a Comunidade 
autónoma de Madrid. A cidade foi edificada 
junto às margens do rio Manzanares, no centro 
do país. Devido à sua localização geográfica e 
histórica, é juntamente com Lisboa o centro 
financeiro e político da Península Ibérica. 

Missão técnica  

ESPANHA  

NONO DIA MISSÃO 

• Conhecer locais históricos que 
favorecem o desenvolvimento da 
cultura histórica e do 
desenvolvimento das cidades 
européias. 

Tour cultural na cidade.  

Realização da palestra de final da 
missão. 

OBJETIVO DO DIA 

RESULTADOS ESPERADOS PARA O DIA 

A INSTITUIÇÃO 



MADRI 
 

Espanha 

MADRI é a capital e a maior cidade de Espanha, 
tal como o município de Madrid e a Comunidade 
autónoma de Madrid. A cidade foi edificada 
junto às margens do rio Manzanares, no centro 
do país. Devido à sua localização geográfica e 
histórica, é juntamente com Lisboa o centro 
financeiro e político da Península Ibérica. 

Missão técnica  

ESPANHA  

DÉCIMO DIA MISSÃO 

• Finalizar a missão. 
 

• Retorno ao Brasil. 

Dia livre na cidade.  

DIA DE RETORNO AO BRASIL 

FINAL DA MISSÃO. 

OBJETIVO DO DIA 

RESULTADOS ESPERADOS PARA O DIA 

A INSTITUIÇÃO 



FINALIZAÇÃO PELA 
EQUIPE TÉCNICA 

José Antonio Basso 

Agente de Turismo 

Missão técnica  

PORTUGAL - ESPANHA  

DÉCIMO DIA MISSÃO 

 
 
 
Núcleo de Relações Internacionais -  FAG 
Prof. Anderson Nasareno Alves Dias 
45 3321-3964 
anderson@fag.edu.br  

APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

Apoio técnico 



Documentação 

  

Nomes e documentos 
no Maximo  com 45 dias 
de antecedência para o 
tempo hábil para 
produção de material 
personalizado e 
tramites de viagem. 

 



Prazos e 
Programa 
Tentativo do 
Projeto 
Março  2012 

– aprovação do projeto e definição dos 
roteiros 

Março/abril 2012  

– Apresentação a interessados FAG 

Agosto 2012  

– Fechamento dos nomes confirmados. 

 



Investimento 
US$ 3.337.00 + US$ 102,00 
taxas de embarque por 
passageiro em apto 
duplo/stander 

Forma de pagamento :  

• 5 vezes US$ 667,00 sendo 
o ultimo pagamento dia 
01 de agosto, onde é 
cobrada a taxa de US$ 
102,00. 

 



FINANCIAMENTO 

 

Convênio com ITAÚ – 
Agência FAG para 
financiamento. 

 

45 3326-1626 

Sr. Celso 



Shopping Zuni - PB Salon 115 

Ciudad del Este - Alto Parana - 
Paraguay 

tel: (595) (61) 501400 - 501080 

fax: (595)  (61) 503070 

cel: (0983) 633437 

José Antonio Basso 
Agente de Turismo 
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