
                                                                           

           
 

The International Summer School on Trade and Logistic  

Universidad del Istmo, Panamá 

 

a) Curso 
 

O curso “Trade and Logistic” ofertado pelo International Summer School da Universidade del Istmo, 
situada na Cidade do Panamá, no Panamá, é um programa intensivo sobre logística e comércio internacional com 
ênfase em transportes marítimos. Levando em consideração o reconhecimento global do Panamá em comércio, 
a Universidad del Istmo abre suas portas aos alunos internacionais interessados em aprender ou aprofundar seus 
conhecimentos na área em questão.  

O programa é organizado para preparar os indivíduos em conceitos como: logística, comércio 
internacional e auxílios bancários. Todo o conhecimento será adquirido por meio de aulas, conferências, palestras 
e estudos de casos. O curso é totalmente administrado na língua Inglesa.  

Além disso, os alunos terão a oportunidade de visitar grandes centros de logística presentes no país. Será 
ofertado ainda um curso intensivo de Espanhol (42h) com ênfase nos vocabulários voltados ao comércio e a 
logística internacional (LANGUAGE SKILLS AND CULTURAL IMMERSION CERTIFICATE).  

 
 

b) Local 

Panamá: 

 
Panamá, oficialmente República do Panamá, é o país mais meridional da América Central. Situado 

no istmo que liga as Américas do Norte e do Sul, o país faz fronteira com Costa Rica, a oeste; Colômbia, a 
sudeste; Caribe, ao norte, e com o Oceano Pacífico ao sul. A capital é a Cidade do Panamá. 

A fortemente dolarizada economia do Panamá apoia-se em um bem desenvolvido setor de serviços, que 
responde por 3/4 do Produto Interno Bruto do país. Os serviços estão associados a operação do Canal do Panamá 
e também ao setor bancário e a zona de livre comércio de Colón. O Panamá é hoje o país mais internacionalizado 
da América Latina, segundo o Índice de Globalização das Nações Unidas. Adota o dólar como moeda corrente, o 
inglês é falado nas ruas (apesar da língua oficial ser o Espanhol) e pessoas de todo o mundo chegam e partem dos 
seus portos, rodovias e aeroportos. 
 
Endereço da Universidade del Istmo:  

 
 Local 7D, Los Pueblos 2000, Av. José Agustín Arango, Panamá 
 

c) Inscrições 
 
As inscrições no curso podem ser realizadas até 15/06/2018 
Obs: Não é necessário visto para brasileiros para entrar no Panamá para o período de curso (Livre circulação num 

período de até 90 dias). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meridional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Istmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9ricas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pac%C3%ADfico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_do_Panam%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_livre_com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3n_(Panam%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas


                                                                           

           
 

 Período 

 
O curso é realizado no mês de JULHO: 08/07/2018  a 29/07/2018; 
 
 

 Carga horária:  
o International Summer School on Trade and Logistics Certificate = 72 hours;  
o Language Skills and Cultural Immersion Certificate = 42 hours; 
o Total – 114 course hours. 

 

d) Incluso no Pacote: 

 Curso “ International Summer School of Trade and Logistics”; 

 Curso “Language Skills and Cultural Immersion”; 

 Certificados de conclusão ao final dos cursos; 

 Alojamento em hotel (quarto duplo) ou residência de estudantes; 

 Acesso a instalações universitárias, espaços abertos para recreação, biblioteca, salas de informática, entre outros. 

 Café da manhã, almoço e lanches (segunda a sexta). 

  Transporte para visitas e passeios culturais. 

  Seguro médico internacional. 

 Kit de boas-vindas. 

 

Valores: 

 O custo total do Pacote é de US $ 2.650,00*  

 O pagamento mínimo para inscrição é de US $ 150,00* O pagamento da inscrição deve ser feito antes até o 

dia 15 de junho de 2018 - (não reembolsável). 

 A passagem aérea para o Panamá não está inclusa. 

*Valores em dólar, sujeitos a cotação do dia. 

 

 


