REGULAMENTO PARA JORNADA TÉCNICA IBGC– JT2019
(EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS)

Este regulamento refere-se à Jornada Técnica (JT) a ser realizada pelo IBGC com o
apoio da IBI-Tech para Israel, sendo a primeira edição no período de 25 a 31 de maio
de 2019 e a segunda edição de 1 a 7 de junho de 2019.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão abertas no dia 17 de outubro às 9 horas exclusivamente pelo site
do IBGC e o pagamento deverá ser realizado em 2 etapas: uma para o IBGC e outra
diretamente para a IBI-Tech.
A inscrição deverá ser realizada primeiramente pelo sistema do IBGC, que enviará as
informações do inscrito para a IBI-Tech e esta dará prosseguimento diretamente com
os Jornadeiros, enviando contrato e realizando o pagamento por meio de cartão de
crédito. Vale ressaltar que a IBI-Tech é uma empresa parceira com sede em Israel,
portanto, o cartão de crédito deve ser internacional.
A IBI-Tech organizará quatro dias de visitas técnicas e culturais e palestras
relacionadas à inovação. O IBGC organizará dois dias com temas relacionados à
Governança Corporativa, não sendo possível se inscrever em apenas parte do
programa.
VALORES
IBGC – R$ 5.500 pagos em até 5x por meio de boleto bancário com vencimento em
30/10/2018, 30/11/2018, 18/12/2018, 30/01/2019 e 28/02/2019. Não há desconto
para pagamentos à vista.
IBI-Tech – US$ 1.360 pagos em até 3x em cartão de crédito com vencimento em
30/10/2018, 30/11/2018 e 18/12/2018. Não há desconto para pagamentos à vista.
DISPONIBILIDADE DE VAGAS
Esta JT só será viabilizada com o mínimo de 30 participantes inscritos por edição, por
meio do sistema do IBGC, com pagamento da primeira parcela, tanto para o IBGC,
quanto para a IBI-Tech, efetuado até o dia 30 de outubro.
Caso uma das edições não tenha o mínimo de 30 participantes inscritos, ela será
cancelada. A viabilização ou não de uma das edições da JT será informada no dia 26
de outubro via e-mail.
Serão abertas 34 vagas por edição para os associados IBGC, sendo 20 para exJornadeiros Internacionais e 14 para demais associados.
Atenção: no dia inscrição, haverá as seguintes categorias de inscrições por parte do
associado:
25 a 31 de maio – 1ª Edição – Ex-jornadeiros1
25 a 31 de maio – 1ª Edição – Novos jornadeiros
1 a 7 de junho – 2ª Edição – Ex-jornadeiros
1 a 7 de junho – 2ª Edição – Novos jornadeiros

Ex-jornadeiros: qualquer associado que já tenha participado de uma ou mais jornadas técnicas
internacionais do IBGC.
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O associado deve, ao se inscrever, selecionar a semana/edição que deseja viajar e,
em seguida, selecionar se é um ex-jornadeiro ou, se nunca realizou uma jornada
internacional pelo IBGC, deve clicar em “Novos jornadeiros”
Como no passado, se houver maior número de interessados do que vagas disponíveis,
será organizada uma lista de espera por ordem de inscrição, a ser disponibilizada no
website 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 na lista de espera.
CANCELAMENTO
IBGC – O IBGC se reserva o direto de cancelar a Jornada e restituir o percentual de
50% de R$5.500 somente em casos de acontecimentos extraordinários, como
intempéries naturais ou conflitos geopolíticos da região.
Em caso de solicitação de cancelamento pelo participante, o valor de R$5.500 ficará
retido e apenas será devolvido em caso de não formação do grupo, obedecendo a
seguinte ordem:
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 10/01/2019

100% do valor pago

90% do valor pago

Até 10/02/2019

90% do valor pago

70% do valor pago

Até 10/03/2019

70% do valor pago

50% do valor pago

Após 10/03/2019

Não haverá restituição do valor pago

IBI-Tech - Em caso de solicitação de cancelamento pelo participante, após formado o
grupo, em 26 de outubro de 2018, haverá uma multa de 50% do valor total do
contrato. No caso de rescisão por parte da IBI-Tech, este efetuará a devolução de
100% do valores pagos ou cancelará eventuais débitos. Em caso de acontecimentos
extraordinários, como intempéries naturais ou conflitos geopolíticos da região, a IBITech efetuará a devolução de 50% do valor ao Jornadeiros.

Devolução em Dinheiro
Data de recebimento do
e-mail de cancelamento

Valor creditado em até 30 dias na
conta bancária do CPF/CNPJ que
efetuou o pagamento

Até 10/01/2019

90% do valor pago

Até 10/02/2019

70% do valor pago

Até 10/03/2019

50% do valor pago

Após 10/03/2019

Não haverá restituição do valor pago
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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
OUTRAS INFORMAÇÕES
Não estão incluídos neste valor passagens aéreas, hospedagem e alimentação2, 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.
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.
O IBGC se compromete em assegurar similaridade na programação de ambas, no
entanto, pode haver eventuais diferenças.
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
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 5 de
novembro.
Caso o jornadeiro queira utilizar a pré-reserva já feita pelo instituto, recomenda-se
entrar em contato com a AD Turismo até o dia 5 de novembro, impreterivelmente.
CRÉDITOS CCI
A Jornada Técnica confere créditos ao Programa de Certificação de Conselheiros do
IBGC - CCI – 20 créditos.

Estão incluídos no pacote todos os almoços durante a jornada, além de dois jantares e um
happy hour da programação.
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