REGULAMENTO PARA A 3ª EDIÇÃO DA JORNADA TÉCNICA
ISRAEL IBGC– JT 2019
(EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS DO IBGC)

Este regulamento refere-se à 3ª edição da Jornada Técnica (JT) à Israel, a ser
realizada pelo IBGC, com a parceria da IBI-Tech, que ocorrerá entre os dias 16 e 22
de novembro de 2019. O IBGC organizará visitas relacionadas à governança
corporativa e a IBI-Tech organizará visitas técnicas e culturais e palestras
relacionadas à inovação.
1. INSCRIÇÕES
As inscrições ficarão abertas pelo período de 1 (uma) semana, entre 22 de agosto de
2019, a partir das 14 horas, até às 23h59 de 29 de agosto, pelo site do IBGC. A
seleção dos associados para esta 3ª edição respeitará a seguinte lógica:
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

Serão abertas 35 vagas para esta edição, sendo 20 para ex-Jornadeiros
Internacionais e 15 para os demais associados.
Terão prioridade de inscrição para a 3ª edição da JT Israel os associados
remanescentes das listas de espera da 1ª e 2ª edição da JT Israel 2019 e os
associados que cancelaram participação por motivo justificado1 em uma dessas
edições. Esses associados devem responder ao IBGC confirmando ou não a
participação até o dia 29/08, impreterivelmente. A lista com os nomes dos
associados das categorias mencionadas se encontra anexa ao final deste
regulamento.
Após a destinação de vagas para a categoria de associados do item 1.2 que
confirmaram participação, as vagas remanescentes serão definidas em sorteio,
sendo elas distribuídas de acordo com a proporção de vagas para exJornadeiros Internacionais e demais associados.
O sorteio será no dia 6 setembro, com transmissão ao vivo para todos os
associados, via webinar, em horário a ser informado.
O sorteio definirá a lista final dos 35 primeiros associados e também a nova
lista de espera que será gerada caso haja maior demanda de vagas do que a
disponibilidade delas.
O prazo de resposta dos 35 primeiros associados confirmando a participação
será até o dia 13/09, às 17 horas, impreterivelmente. Caso o associado não
confirme participação, o IBGC reserva o direito de desconsiderá-lo dos
selecionados e um novo associado será chamado, obedecendo a nova lista de
espera gerada.
A lista de espera gerada no sorteio não diferenciará o associado por exJornadeiro Internacional ou associado não participante de Jornadas anteriores.

2. VALORES
O pagamento deverá ser realizado em duas etapas, sendo uma para o IBGC e a outra
diretamente para a IBI-Tech, em contratos diferentes. Vale ressaltar que a IBI-Tech é
uma empresa parceira com sede em Israel, portanto, o pagamento poderá ser feito
com cartão de crédito ou remessa internacional.
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Essa condição é válida somente para aqueles associados que cancelaram participação após a efetuação de
pagamento de alguma das parcelas definidas para a 1ª e 2ª edição da JT Israel. Não serão considerados
aqueles associados que tenham cancelado participação antes de realizar algum pagamento da jornada ao
IBGC.
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Os valores são:
IBGC – R$ 6.000, pagos em até 3x por meio de boleto bancário, com vencimento em
20/09/2019, 20/10/2019 e 20/11/2019. Não há desconto para pagamentos à vista.
IBI-Tech – US$ 1.500, pagos em até 2x em cartão de crédito, com vencimento em
20/09/2019 e 20/10/2019. Não há desconto para pagamentos à vista e poderá haver
incidência de imposto.
3. DISPONIBILIDADE DE VAGAS
Serão abertas 35 vagas para esta edição, sendo 20 para ex-Jornadeiros Internacionais
e 15 para os demais associados.
Esta JT só será viabilizada com o mínimo de 32 participantes inscritos, com
pagamento das primeiras parcelas ao IBGC e IBI-Tech efetuado até 20/09.
A viabilização ou não desta edição da JT será informada no dia 23/09, via e-mail, aos
participantes.
Atenção: No processo de inscrição, o associado deve selecionar se já foi um
jornadeiro ou, se nunca realizou uma jornada internacional pelo IBGC, deve clicar em
“Novos jornadeiros”.
Se houver mais de 35 inscritos, as suas posições serão ordenadas por meio de sorteio
e a lista será disponibilizada no site do IBGC, conforme explicado no tópico
“Inscrições” deste regulamento.
4. CANCELAMENTO
IBGC – Em caso de solicitação de cancelamento pelo participante, o valor de R$6.000
ficará retido, conforme tabela abaixo, e apenas será devolvido caso o grupo não seja
formado, obedecendo a ordem da tabela abaixo.
Paralelamente, em casos de acontecimentos extraordinários, como intempéries
naturais ou conflitos geopolíticos da região, o IBGC se reserva o direto de cancelar a
Jornada e restituir o percentual de 50% de R$6.000.
Informações de cancelamento – IBGC
Opções e Valores de Devolução
Data de
recebimento do email de
cancelamento

Nota de Crédito

Devolução em Dinheiro

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 30/09/2019

100% do valor pago

90% do valor pago

Até 15/10/2019

70% do valor pago

50% do valor pago

Após 16/10/2019

Não haverá restituição do valor pago

IBI-Tech - Em caso de solicitação de cancelamento pelo participante, após formado o
grupo, haverá devolução do valor do contrato conforme a tabela abaixo, desde que o
jornadeiro seja substituído por outro associado. No caso de rescisão por parte da IBI-
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Tech, este efetuará a devolução de 100% dos valores pagos ou cancelará eventuais
débitos. Em caso de acontecimentos extraordinários, como intempéries naturais ou
conflitos geopolíticos da região, a IBI-Tech efetuará a devolução de 50% do valor ao
Jornadeiros.
Informações de cancelamento Jornadeiro – IBI-Tech

Devolução em Dinheiro
Data de recebimento do
e-mail de cancelamento
Valor creditado em até 30 dias em CC
Internacional
Até 30/09/2019

90% do valor pago

Até 15/10/2019

50% do valor pago

Após 16/10/2019

Não haverá restituição do valor pago

Cancelamento ou no show por parte do participante deverá ser formalizado para o
e-mail eventosibgc@ibgc.org.br
5. 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
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Não estão incluídos neste valor passagens aéreas, hospedagem, turismo (opcional) e
a alimentação, com exceção de algumas refeições durante a programação 2, as quais
deverão correr por conta do Jornadeiro.
Se houver desistência ou o não pagamento do boleto ao IBGC e/ou por cartão de
crédito à IBI-Tech até a data estipulada, a inscrição será cancelada e
automaticamente a vaga será disponibilizada para a lista de espera.
Além disso, a contratação de seguro viagem é obrigatória e de responsabilidade do
jornadeiro.
O Certificado de Participação na Jornada Técnica será emitido pelo IBGC e enviado
para todos os participantes após o retorno da viagem.
Não será válido o critério de desconto para associados com 70 anos ou mais.
7. AGÊNCIA DE TURISMO
A agência de turismo recomendada para auxiliar nas questões de logística é a AD
Turismo, uma agência de turismo especializada em viagens para Israel:
Gilmara Garcia - gilmara@grupoadtur.com.br – Tel.: 11 5087-3455 / 11 98457-9712
Serafim Ramos - ramos@grupoadtur.com.br – Tel.: +55 11 5087-3455
Hellen Soares – helles@grupoadtur.com.br – Tel.: +55 11 5087-3459
2 Já estão inclusos alguns almoços, cocktails e jantares – De acordo com a programação a ser recebida pelo
Jornadeiro.
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Cada jornadeiro poderá escolher a melhor forma para realizar suas reservas de aéreo
e estadia. Porém, como os hotéis em Israel estão sempre lotados durante todo o ano,
e para sua maior comodidade, o IBGC já fez uma pré-reserva para os jornadeiros
junto com a agência de viagens AD Turismo. Essa pré-reserva termina em 4 de
outubro. A lista de hotéis será disponibilizada posteriormente após a formação do
grupo.
Caso o jornadeiro queira utilizar a pré-reserva já feita pelo instituto, recomenda-se
entrar em contato com a AD Turismo até o dia 4 de outubro, impreterivelmente.
8. ACOMPANHANTES
Caso o(a) jornadeiro(a) deseje levar acompanhante para a viagem, é preciso informar
ao IBGC no momento da confirmação de participação da jornada, até o dia 13/09.
Algumas atividades permitem a participação dos eventuais acompanhantes dos
Jornadeiros. A participação é facultativa e tem custo adicional de USD 80-jantares e
USD 50-almoços/cocktails por pessoa por evento. Outros momentos em que seja
possível a participação do(a) acompanhante serão informados após a formação do
grupo, bem como os seus respectivos valores.
9. PROGRAMAÇÃO OPCIONAL PÓS JORNADA
Após o término da programação oficial da Jornada, no dia 23 de novembro, sábado, o
IBGC organizará uma visita opcional a Massada e Mar Morto, com auxílio logístico da
AD Turismo. Os valores serão informados posteriormente. Somente membros do
grupo e acompanhantes poderão participar deste momento.
10. CRÉDITOS CCI
A Jornada Técnica confere créditos ao Programa de Certificação de Conselheiros do
IBGC - CCI – 20 créditos.

ANEXO
LISTA DE ESPERA REMANESCENTE E LISTA DE CANCELAMENTOS
DA 1ª E 2ª EDIÇÃO DA JT ISRAEL
LISTA DE ESPERA DA 1ª E 2ª EDIÇÃO DA JT ISRAEL
Nº

DATA

HORA

NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9

19/10/2018

11:08:31

VALDECI INOCENCIO PEREIRA

19/10/2018

14:58:10

LUIZ ALEXANDRE GARCIA

19/10/2018

18:08:27

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA

21/10/2018

10:22:21

PATRÍCIA AMÉLIA BUENO

22/10/2018

13:25:45

KARIN BAUMGART SROUGI

22/10/2018

13:49:14

TARSILA REIS URSINI

23/10/2018

15:06:34

LUIZ EDUARDO GABRIEL CARVALHOSA

25/10/2018

10:17:31

ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA

25/10/2018

15:11:14

VICKY BLOCH

4

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

31/10/2018

13:17:27

GABRIEL ZUGMAN

08/11/2018

15:20:28

GEOVANA MARIA DONELLA

17/11/2018

19:47:59

LUCIANA COLARES

28/11/2018

17:17:37

SIMONE VILLACA

14/12/2018

10:52:44

PATRICIA FERNANDA CASTRO BARROSO

17/10/2018

10:36:15

ROBERT JUENEMANN

17/10/2018

09:23:00

JOAQUIM ALFREDO CRUZ FILHO

17/10/2018

09:39:59

ARTUR DAMASCENO

17/10/2018

10:14:49

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

17/10/2018

09:51:41

BRUNO GIANNOTTI

17/10/2018

11:20:14

FATIMA RAIMONDI

21/12/2018

15:33:40

TIAGO BRITTO SPONTON

18/10/2018

07:38:53

PAULO MUNIZ BARRETTO CURY

18/10/2018

13:47:31

FERNANDO DANTAS ALVES FILHO

18/10/2018

13:48:41

MARCO AURÉLIO DE CASTRO E MELO

18/10/2018

17:36:17

GABRIELA BAUMGART

LISTA DE CANCELAMENTO DA 1ª E 2ª EDIÇÃO DA JT ISRAEL
NOME

1
2
3
4
5

ELIAS DAHIA JUNIOR
IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA
LEONARDO P GOMES PEREIRA
LUCIANO JOSE DO REGO BARBOSA
LUIZ BEIRA MARCATTI
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