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Regulamento atualizado para Jornada Técnica Canadá 2022 

 

(Exclusivo para associados do IBGC) 

 

 

Este é o regulamento atualizado referente à Jornada Técnica (JT) a ser realizada pelo IBGC 

ao Canadá, com o apoio da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), em 2022. 

 

Em virtude da pandemia da Covid-19, as duas edições da JT sofreram alterações. A primeira 

edição foi remarcada para o período de 31 de maio a 8 de junho e a segunda edição, 8 a 16 

de junho de 2022.  

 

O IBGC e a CCBC se comprometem em realizar os melhores esforços para assegurar 

similaridade na programação de ambas as edições, no entanto, pode haver eventuais 

diferenças com relação as empresas visitadas e os palestrantes. 

 

 

Inscrições 

 

As inscrições para as duas turmas já haviam sido realizadas em 2019, mas temos vagas 

remanescentes. 

 

Para se inscrever1, utilize os links abaixo conforme a turma de sua preferência. 

 

Turma 1: De 31 de maio a 8 de junho de 2022 – link  

 

Turma 2: De 8 a 16 de junho de 2022 – link 

 

Caso as vagas tenham acabado no ato da inscrição, o associado ou associada do IBGC 

entrará, automaticamente, para uma lista de espera da JT e podem ser chamados se houver 

desistência de outras candidaturas. 

 

Os convidados da lista de espera terão o prazo de 7 dias corridos, a partir da data de contato 

do IBGC, para confirmar sua participação por meio de link a ser informado individualmente 

pela nossa equipe. 

                                                      
1 Para ter a inscrição confirmada, é necessário realizar o pagamento conforme descrito nas páginas 3 e 4 deste 
regulamento. 

https://www.ibgc.org.br/inscricao/evento/b894fb74-2b4d-ec11-8f8e-00224837fbe8
https://www.ibgc.org.br/inscricao/evento/73e6ccd0-564d-ec11-8f8e-00224837fbe8
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Disponibilidade de vagas 

 

Cada turma tem 30 vagas disponíveis para os associados do IBGC.  

 

Ressaltamos que, em toda jornada, muitos associados da lista de espera são convidados a 

integrar o grupo. Sugere-se fortemente que o associado deixe seus dados nesta lista. 

 

 

Agenda preliminar 

 

Organize sua viagem considerando que os dias de início e fim são fixos, e o fim de semana é 

livre para ida de uma cidade a outra e passeios por conta própria. A programação durante a 

semana poderá sofrear alterações sem aviso prévio. 

 

 Turma 1 

  30/05 (segunda-feira): voo São Paulo – Canadá 

  31/05 (terça-feira): chegada em Toronto + jantar boas-vindas (fechado para turma 1) 

  01/06 (quarta-feira): atividades em Toronto 

  02/06 (quinta-feira): atividades em Toronto 

  03/06 (sexta-feira): atividades em Waterloo 

   Sábado e Domingo: dias livres + viagem a Montreal 

  06/06 (segunda-feira): atividades em Montreal 

  07/06 (terça-feira): atividades em Montreal 

  08/06 (quarta-feira) evento de encerramento da turma 1 + integração turma 1 e turma 2 

 

 Turma 2  

  07/06 (terça-feira): voo São Paulo - Canadá 

 08/06 (quarta-feira): chegada em Montreal + integração turma 1 e turma 2 + jantar 

boas-vindas (fechado para turma 2) 

  09/06 (quinta-feira): atividades em Montreal 

  10/06 (sexta-feira): atividades em Montreal 

   Sábado e Domingo: dias livres + viagem a Toronto 

  13/06 (segunda-feira): atividades em Toronto 

  14/06 (terça-feira): atividades em Toronto 

  15/06 (quarta-feira): atividades em Waterloo 

  16/06 (quinta-feira): evento de encerramento da turma 2  
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Requisitos e autorizações 

 

Para participar da JT, é preciso: 

 ser associado do IBGC e estar em dia com suas obrigações,  

 possuir passaporte com visto do Canadá válido,  

 estar de acordo com as regras sanitárias do Canadá, das organizações e dos locais a 

serem visitados. 

 

Ao participar da JT, o jornadeiro está ciente e autoriza, para fins não comerciais, que o IBGC 

faça uso e divulgação de sua imagem, voz, depoimento ou filmagem. A autorização do 

jornadeiro é concedida a título gratuito, abrangendo o uso dos materiais mencionados em 

todo o território nacional e no exterior. 

 

Fica assegurado ao IBGC o direito de gravar, reproduzir, publicar, transmitir, executar, 

distribuir os materiais acima descritos em todos e quaisquer suportes físicos e digitais 

existentes, ou que vierem a ser elaborados no futuro, e todos os formatos digitais sem 

qualquer restrição de prazo. 

 

 

Valor da inscrição 

 

O valor da inscrição é de 3 mil dólares americanos (USD 3.000) – a ser convertido em reais 

na  data de pagamento estipulada pelo IBGC (30 de março de 2022). 

 

Os novos entrantes (vagas remanescentes e lista de espera) deverão pagar uma entrada no 

valor equivalente a USD 1.600 (hum mil e seiscentos dólares americanos), convertida em 

reais na data de reabertura da inscrição (18/2/22). Este valor em reais deverá ser pago à vista 

no cartão. 

 

Em 30/3/22, o valor total da JT (USD 3.000) será convertido em reais, bem como os 

créditos em dólar de cada jornadeiro, devendo o jornadeiro pagar, em reais e à vista, a 

diferença dessa conta no sistema de inscrição do IBGC (CRM). 

 

Para os que entrarem na JT após a data de 30/3/2022, o pagamento de USD 3.000 

deverá ser feito à vista.  

 
O valor de USD 3.000 considera os seguintes benefícios exclusivos aos jornadeiros: apoio da 

CCBC antes e durante a jornada, encontros e eventos prévios à jornada (os eventos já 
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realizados estão disponíveis no Canvas), curadoria de conteúdo, visitas técnicas nas 

organizações da programação, almoço em pelo menos 3 dias da programação de visitas, 

jantar de abertura da JT, evento de encerramento e transporte terrestre (transfer) nos dias de 

visitas2.  

 

Não estão incluídos neste valor de inscrição as passagens aéreas dos jornadeiros 

(internacionais e locais), hospedagem, alimentação (com exceção do jantar de abertura e os 

almoços acima mencionados), seguro de viagem, visto canadense, passeios turísticos fora da 

programação oficial, transportes terrestres entre cidades, aeroportos ou fora da programação 

oficial. 

 

Não há desconto ou qualquer outra condição especial a associados (por exemplo, associados 

com 70 anos ou mais não terão desconto). 

  

Se houver desistência ou o não cumprimento dos pagamentos, a inscrição será cancelada 

após 5 dias úteis do vencimento e a vaga será automaticamente disponibilizada para a lista 

de espera. 

 

 

Cancelamento 

 

O IBGC se reserva o direito de cancelar a jornada técnica em casos de acontecimentos 

extraordinários, como intempéries naturais, pandemia ou conflitos locais, independentemente 

do número de inscritos. Nestes casos específicos, faremos a apuração dos gastos incorridos 

com fornecedores, para futura devolução do saldo pago pelos jornadeiros, mediante reunião 

com o grupo. 

 

Esta JT só será viabilizada com o mínimo de 28 participantes inscritos por edição. Em caso de 

não formação da turma, o valor pago será integralmente ressarcido. 

 

Em caso de solicitação de cancelamento pelo participante, o valor pago será devolvido 

obedecendo a seguinte ordem: 

 

 

 

                                                      
2 A locomoção do aeroporto até os hotéis na chegada e saída do país é de responsabilidade dos jornadeiros, bem 
como a locomoção entre as cidades de Toronto e Montreal. 
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Data de recebimento do 

e-mail de cancelamento 

Opções e valores de devolução 

Nota de crédito Devolução em espécie 

Valor retido no IBGC para 

utilização em cursos e eventos 

por até 12 meses 

Valor creditado em até 30 dias na 

conta bancária do CPF/CNPJ que 

efetuou o pagamento 

Até 30/03/2022 100% do valor pago 100% do valor pago 

Até 15/04/2022 90% do valor pago 90% do valor pago 

Até 29/04/2022 70% do valor pago 70% do valor pago 

Após 30/04/2022 Não haverá restituição do valor pago 

 

Caso o IBGC consiga substituir a vaga do jornadeiro que cancelou sua inscrição após 

30/4/2022, ele será ressarcido em 70% do valor pago em nota de crédito ou 70% do valor 

pago em espécie. Esta vaga seguirá a ordem da lista de espera 

 

Cancelamento ou no show por parte do participante deverá ser formalizado para o  

e-mail eventosibgc@ibgc.org.br. 

 

 

Inadimplência 

 

Caso haja pendências financeiras do associado (ou da organização pagadora) para com o 

IBGC, não será permitida a inscrição na Jornada Técnica até que os débitos sejam quitados. 

Em caso de dúvidas, contatar financeiro@ibgc.org.br. 

 

 

Agência de turismo 

 

O IBGC recomenda a agência de turismo Twisy Travel, que é especializada no Canadá, para 

auxiliar nas questões de logística, hospedagem e turismo local.  

 

O suporte será para os seguintes assuntos: cotação, compra ou remarcação de passagem 

aérea, cotação, reserva ou remarcação de hotéis, cotação e compra de seguro viagem, 

cotação, compra ou remarcação de passagens terrestres, cotação e reserva de passeios 

turísticos extraordinários à programação oficial.  

 

Cada jornadeiro poderá escolher a melhor forma para realizar suas reservas de aéreo e 

mailto:eventosibgc@ibgc.org.br
mailto:financeiro@ibgc.org.br
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estadia. Para sua maior comodidade, o IBGC e a Twisy recomendarão hotéis oficiais da 

jornada a fim de facilitar o translado para visitas às organizações da agenda. Mas, tendo em 

vista a retomada das viagens internacionais e eventos no Canadá no período da JT, 

recomenda-se reservar as estadias o quanto antes.   

 

Os dados de contato da agência são: 

 

 Hugo Ruano - (19) 9-9700-0044 - hugo@twisytravel.com 

 Claudimara Carvalho - (19) 3367-5955 ou (19) 9-9906-5950 - clau@twisytravel.com  

 Emanuelle Quirino - (19) 3381-5950 ou (19) 9-9108-9974 - manu@twisytravel.com 

 

 

Certificado de participação e créditos CCI 

 

O Certificado de Participação na Jornada Técnica será emitido pelo IBGC e enviado 

eletronicamente para todos os participantes após o retorno da viagem. A versão física será 

entregue somente presencialmente na sede do IBGC. 

 

A Jornada Técnica confere 20 créditos ao Programa de Certificação de Conselheiros do IBGC 

(CCI). 

mailto:hugo@twisytravel.com
mailto:clau@twisytravel.com
mailto:manu@twisytravel.com

