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Regulamento Missão Israel
A Associação Brasileira das Instituições de 

Pesquisa Tecnológica e Inovação (ABIPTI) 
tem o prazer de convidá-los a participar da 

Missão Israel 2019, que acontecerá entre os 

dias 02 e 09 de novembro, com destino à 

Tel Aviv e Jerusalém. 

Durante uma semana, os participantes terão a 

oportunidade de fazer contatos e estabelecer 

relacionamentos, incluindo prospecção de  

parcerias, além de conhecer um dos mais mo-

dernos ecossistemas de inovação do mundo.

2. PROPOSTA DE ROTEIRO – PRELIMINAR

Locais a serem visitados:

TEL AVIV

Datas Locais a serem visitados

03/11

Autoridade de Inovação Israelens

Instituto Weizmann da Ciência

Cyber Park

04/11

Technion

Cybergym

Ministério da Saúde

SOSA

The Library

IATI – Israel Advanced Technology Industries

A missão a Israel compreenderá três agendas 
já definidas, conforme abaixo:

• Saúde;

• Energia;

• TIC’s.

A programação inclui visitas técnicas ao  

ecossistema de inovação em Israel, com foco 

nos principais centros de pesquisa científica  
e tecnológica, universidades, centros de inova-
ção e negócios, e agências de investimentos.

1. PÚBLICO-ALVO

• Dirigentes e representantes do corpo técni-

co das instituições cientificas e tecnológicas 

(ICTs) associadas e parceiras da ABIPTI; 

• Representantes da Rede Nacional das Asso-

ciações de Inovação e Investimentos – RNAII; 

• Investidores e empreendedores de startups.

• Representantes das Secretarias estaduais  

e municipais de C, T&I e Fundações de  

Amparo à Pesquisa;

• Dirigentes e empreendedores de empresas 

de base tecnológica privadas;

• Autoridades representantes do governo federal;



TEL AVIV

Datas Locais a serem visitados

05/11

BeWell.il

Visita ao Hospital Público – Sheba Medical Center

eHalth Ventures

TEVA

Medtech

Mindset Ventures

Capital Nature

Ariel Sharon Park (Hiriya)

Ashalim Solar Thermal Power Station

TGW – Shtang Eco

06/11
Overview do Setor

Reunião B2B

07/11

OurCrowd

Mobilye

BioJerusalem

Universidade Hebraica

JERUSALÉM

Datas Locais a serem visitados

08/11 Dia livre para reuniões ou visita guiada aos lugares sagrados

TEL AVIV

Datas Locais a serem visitados

09/11 Retorno ao Brasil



3. INVESTIMENTO:

INSCRIÇÃO (DESPESAS TERRESTRES)
ASSOCIADO NÃO ASSOCIADO

Valor em USD Valor em USD

Com desconto - até 31/07/19 1.000,00 1.200,00

Regular - entre 01/08 e 30/09/19 1.200,00 1.400,00

O depósito deverá ser efetuado no Banco do Brasil.  
Agência: 3477-0.  
Conta-corrente: 429.650-8. 

Para efetivar a inscrição, envie o  

comprovante de depósito até às 18h do dia 
30 de setembro de 2019 para: 

Bibiana Moura bibiana@abipti.org.br  

e Nair Lelis nair@abipti.org.br.  

Utilize como referência, para conversão da 

moeda (real para dólar), a “taxa de câmbio/

comprar espécie do BB” no site do Banco  

do Brasil, ou consulte-nos sobre o valor  

de conversão.

O valor da inscrição compreende os  
seguintes itens:

1) Transfers: aeroporto/hotel/aeroporto; visi-

tas técnicas; e Dia livre para reuniões ou 

visita guiada aos lugares sagrados

2) Visitas técnicas e reuniões;

3) Programação detalhada (impressa);

4) Intérprete nas visitas técnicas, reuniões  

e visita guiada aos lugares sagrados  

(inglês/português/inglês para grupo);

5) Crachá e certificado eletrônico  

de participação.

Despesas custeadas DIRETAMENTE  
PELO PARTICIPANTE:

1) Passagens aéreas (enviar os dados  

dos voos contratados à coordenação,  

até 30 de setembro de 2019);

2) Hospedagem;

3) Alimentação.

IMPORTANTE:

• Brasileiros não precisam ter visto para  

entrar em Israel, com exceção em trechos 

de vôos/paradas em países que exijam  

visto para conexão;

• É necessário ter passaporte com validade 

superior a seis meses da data prevista  

da viagem;

• Também é obrigatório apresentar o  

comprovante internacional de vacina  

contra febre amarela; 

• A missão está sujeita a um número mínimo 

de 15 participantes.



4. INSCRIÇÕES:

• O formulário de inscrição está disponível 

neste link. Após preenchimento e assinatu-

ra, os interessados devem anexar também 

uma cópia do passaporte (somente as 

páginas com os dados pessoais e a foto),  

e uma foto de perfil, que será utilizada nos 

materiais de divulgação. Esses documentos 

devem ser enviados por e-mail, juntamente 

com o comprovante de depósito da taxa 

inscrição, conforme instruções constantes 

no formulário;

• Prazo final – até às 18 horas do dia 30 de 

setembro de 2019;

• A desistência do participante poderá ser 
solicitada, por e-mail, até às 18h do  
dia 30 de agosto de 2019. Será aplicada 
retenção de 30% (trinta por cento), do va-
lor total da inscrição, referente às despesas 
já firmadas com os fornecedores locais. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao submeter a inscrição, o(a) candidato(a) 
concorda, automaticamente, com as regras 
e condições da Missão, comprometendo-se 
com as obrigações deste regulamento.

Outras informações poderão ser solicitadas,  
por e-mail à Bibiana Moura bibiana@abipti.org.br  
e Nair Lelis nair@abipti.org.br, ou  

por telefone: (61) 3348-3131.

Realização 

 

Apoio

Coordenação ABIPTI

Brasília, 10 de abril de 2019


