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Sistemas inovadores e novos métodos na gestão de
leite de Israel
Tecnologia avançada no controle de sistemas de
irrigação
Avançadas plantações de manga / abacate
israelense
Tratamentos de pós-colheita avançados de Israel
Processo de tratamento de águas residuais para
irrigação
Métodos avançados de fertirrigação
Controle climático em estufas
Manejo Integrado de Pragas (IPM)
Fatores que influenciam a qualidade dos frutos
Sistemas avançados de mecanização agrícola
Agricultura de precisão - princípios, usos e
benefícios
Sistemas inovadores para serviços de extensão na
agricultura
Gestão de colheita e tecnologia pós-colheita
Aquicultura - abordagem avançada dos métodos de
alimentação dos peixes
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Centro Volcani, pesquisa agrícola – tratamento póscolheita
Culturas de campo e de estufa
Empacotamento seguro
Empresa de pesquisas de controle biológico de
pragas
Solução de software de gerenciamento
Estação de tratamento de águas residuais
Estação de pesquisa agrícola experimental
Empresa de exportação agrícola
Empresa Hightec em sistema de precisão de
aplicação de tecnologias de agricultura

Nota: O Programa e as Visitas de Estudos estão sujeitos a
modificações conforme as decisões do Instituto Galilee.

Bolsas de Estudo

Descubra a Terra Santa

Existe um número limitado de Bolsas de Estudo
disponíveis. A Bolsa de Estudo é fornecida pelo instituto
mediante aprovação e cobre os Gastos Acadêmicos.

Passeios turísticos aos mais famosos
locais históricos e bíblicos durante
os fins de semana, com a presença
de guias turísticos profissionais de
língua portuguesa, também são
parte do nosso programa!

Gastos Acadêmicos: US$2.770 (coberto pelo Instituto
Galilee)
Gastos de Estadia:
US$3.550 – por pessoa em quarto compartilhado
ou
US$4.950 – por pessoa em quarto individual
Este valor incluí o desconto firmado com a Organização
dos Estados Americanos (OEA)
Os Gastos de Estadia incluem todas as despesas do
participante em sua estadia, menos as mais pessoais. As
passagens aéreas não estão inclusas neste valor.
Passeios turísticos aos fins de semana para
Jerusalém, Nazaré, Mar da Galiléia e Mar Morto!!

Por que Israel?

Israel é um dos países que mais investe em Pesquisa e Desenvolvimento em relação
ao seu Producto Interno Bruto e, em proporção ao tamanho de mão-de-obra, é o que
ostenta o maior número de autores publicados nos campos das ciências naturais,
engenharia, agricultura e medicina. Até hoje, 10 cidadãos Israelenses foram laureados
com o Prêmio Nobel em diferentes áreas.

Por que Instituto Galilee?

O Instituto Internacional de Gestão Galilee, criado em Israel em 1987, é uma instituição
de ensino pioneira que oferece seminários avançados para profissionais de mais
de 170 países em todos os continentes. Desfrutamos de uma reputação global
como um istituto de gestão de alto nível. Até o momento mais de 18.000 gerentes,
administradores e planejadores se formaram a
partir dos nossos programas internacionais.
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