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Nesta edição, em mais uma parceria com o Irelgov e com a George Washington  

University, a Amcham realiza a II Missão Internacional de Relações Governamentais.  

5 
dias de curso na GWU seguidos por visitas técnicas  

em instituições que são referências internacionais 

em Relações Governamentais, no epicentro da política  

nos EUA. 

A  programação 

será  composta  por  



Há mais de 20 anos a Amcham organiza missões internacionais e é a principal referência  

no país nesse formato de projeto. Nos últimos anos foram mais de 300 visitas realizadas  

em 25 missões internacionais que contaram com a participação de mais de 330 executivos.  

O IRELGOV, primeiro instituto de relações governamentais do Brasil, foi criado com o objetivo  

de elevar o grau de profissionalismo, competência e padrões éticos dos profissionais de  

Relações Governamentais. Atua desenvolvendo informação e trazendo conhecimento  

relevante para fomentar o diálogo entre os setores da economia e compreender as tendências 

do mercado. 

Fundada em 1821 pelo Congresso americano, a GWU é a maior instituição de  

ensino superior de Washington, DC . Com 26.000 estudantes, é referência mundia

l em educação, pesquisa e desenvolvimento. A "The Graduate School of Political  

Management“ é a primeira e mais importante escola de política aplicada,  

comunicação e advocacy do mundo. 

George  

Washington 

University 



O programa de aulas conta com a curadoria da GWU e foi desenvolvido, exclusivament

e, para a delegação da II Missão Internacional de Relações Governamentais.  

 

Serão 5 dias de curso na GWU (com matérias como Relações Públicas Estratégicas,  

Regulações, Influência da Mídia, Estratégia Digital, Campanhas de  Advocacy e Gestão  

de Ambiente Político) seguidos por visitas técnicas em instituições que são referências e  

temas de advocacy,  lobby, regulações, think tanks, além do Congresso  Americano. 

Programação 



 Abordagens teórica e prática combinadas;  

 Aprendizagem experimental baseada em estudos de caso, que podem ser sugeridos pelos 

participantes,  enfatizando a aplicação prática do conteúdo; 

 Networking com firmas de lobby para explorar iniciativas conjuntas;  

 Os participantes passam a integrar a rede AGE Alumni. 

METODOLOGIA 

VANTAGENS AGE PROGRAM 

Conteúdo teórico ministrado por uma 

universidade de  prestígio internacional 

 

 Conteúdo prático em 

parceiros que atuam na área de 

Relações Governamentais nos EUA 

 

Estratégias reais  

1ª Fase  |  Estratégias e ferramentas 

2ª Fase  |  Estudos de caso  

3ª Fase  |  Visitas de campo 



INCLUSO 

 

 Assessoria AmCham 

 Certificado – GSPM  

 Certificado Amcham e IRELGOV     

de participação 

 Material do curso 

 Almoço e coffee-break 

 Transporte terrestre 

INVESTIMENTO 

Associado Amcham e IrelGov |  USD 4.900  

Não Associado Amcham e IrelGov | USD 5.600 

*Valores estimados que podem sofrer alterações. Custos referentes às passagens aéreas,  

hospedagem, gastos pessoais e com emissão de visto não estão inclusos na taxa de participação 

** A realização da missão está sujeita à confirmação de um número mínimo de participantes 

1º lote até 22/03 

2º lote até 30/04 NÃO INCLUSO 
 

 Passagem aérea: USD 1.200* 

 Hospedagem: USD 1.500* 

 Seguro saúde 

 Outras refeições (café da  

       manhã e jantar) 

Associado Amcham e IrelGov |  USD 5.600  

Não Associado Amcham e IrelGov | USD 6.000 



(11) 5180-3739 

missoes@amchambrasil.com.br 

ou contate seu gerente de contas 

VAGAS LIMITADAS.  
INSCREVA-SE! 


