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Q&A sobre a Missão Internacional à China 
de 15 a 25 de setembro de 2019 

 

 

 

Por que devo ir para a Missão de Estudos Internacional à China? 
 

A Missão China proporcionará uma experiência de relações governamentais internacionais em 
um país que possui um sistema político único e diferente do brasileiro, portanto a prática de Rel 
Gov deve ser feita de maneira diferenciada.  
Esse é o século do Pacífico. O mundo está cada vez mais centrado na Ásia que, além de possuir 
um espaço grande na economia mundial, tem grande influência na economia brasileira. A China, 
por consequência, é um país que precisamos conhecer melhor e com o qual precisamos estar 
familiarizados, sobretudo os que buscam ter uma carreira internacional na área de Rel Gov. 

 
O que devo levar? 
 

Sendo uma viagem que contém reuniões e estudos formais, deve-se levar roupas sociais. O traje 
para os homens se simplifica ao terno básico, camisa e sapatos sociais – sempre tendo uma 
gravata a mão para situações especiais. É importante ressaltar que os viajantes devem se atentar 
a temperatura local, mesmo sabendo que estaremos em alternância de estações – outono – e 
as temperaturas não devem ficar nem muito altas, nem muito baixas. Além disso, deve-se levar 
também roupas mais esportivas, como tênis e roupas informais, para os passeios turísticos que 
podem demandar caminhadas mais longas. Por fim, será importante levar cartões de 
apresentação para serem entregues nas empresas. 

 
Necessito de visto para entrar na China? 
 

Sim! Os vistos mais indicados para a viagem são o de turismo e o de negócios. Teremos algumas 
reuniões e aulas pontuais durante missão, portanto, não faria sentido pedir o visto de estudante.  
A equipe do IRELGOV ainda está verificando com o governo chinês qual o tipo ideal de visto por 
conta dos certificados que serão entregues pelas universidades. Confirmaremos essa 
informação o quanto antes. Não se preocupe com a emissão do visto pelos Consulados e 
Embaixada chineses, pois o processo é simples e rápido (prazo de 3 dias).  

 
Posso reservar o hotel e passagens aéreas à parte? 
 

O hotel não poderá ser reservado a parte para que todos os viajantes fiquem no mesmo. O 
IRELGOV contratou uma agência de viagem na China para realizar o bloqueio dos quartos. Além 
disso, os hotéis terão café da manhã inclusos.  
As passagens aéreas deverão ser compradas a parte, pois não estarão inclusas no pacote da 
viagem. 

 
Posso pagar minha passagem aérea com milhas?  
 

Sim. Cada viajante pode comprar suas passagens aéreas da maneira que achar melhor. 
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Existe algum voo específico que o IRELGOV recomenda para a Missão? 
 

Sim. O IRELGOV recomenda reservar os seguintes voos de ida e volta: 
 

 
 

 

Ao chegar na China, teremos transporte até o hotel? Caso contrário, de que forma posso 

chegar ao hotel? 
 

Para os viajantes que comprarem as passagens de ida e volta indicadas pelo IRELGOV, será 
disponibilizado transporte (ônibus) do aeroporto até o hotel e do hotel até o aeroporto.  
O restante dos viajantes, poderão pegar um táxi para esses deslocamentos, contato que tenham 
em mãos os endereços e pontos de referência em chinês para simplificar a comunicação. Uma 
observação importante é que os táxis são confiáveis e tem custo benefício bom na China.  

 
Aonde preciso me preocupar mais com a língua estrangeira? 
 

Em todos os momentos. É muito importante que todos os viajantes tenham em mãos os 
endereços de todos os locais aos quais iremos em chinês para que não haja problemas de 
comunicação com a população local. Alguns locais terão comunicação mais facilitada, como é o 
caso dos hotéis e empresas. O grupo também será acompanhado de dois tradutores, uma 
trilíngue (português, inglês e chinês) e outro bilíngue (inglês e chinês), para que todos entendam 
tudo que acontece.  

 
Haverá opção de retornar ao Brasil em dia diferente de 25/09? 
 

Sim. A programação irá até o dia 24/07 de noite e, a partir desse momento todos os viajantes 
estarão liberados para retornar nos voos escolhidos.  
 

 

 

 

Passagem

Cidade São Paulo Pequim

Aeroporto GRU PEK

Nº do voo

Data

Horário (local) 01:25 22:55 03:55 15:25

Duração

Conexão

Passagem

Cidade Xangai São Paulo

Aeroporto PVG GRU

Nº do voo

Data

Horário (local) 00:15 04:55 09:05 17:00

Duração

Conexão

25/09/2019 25/09/2019

8 horas e 50 minutos 14 horas e 55 minutos

4 horas e 10 minutos

14 horas e 30 minutos 7 horas e 30 minutos

14/09/2019 15/09/2019

5 horas

De Xangai (PVG) para São Paulo (GRU)

Dubai (conexão)

DXB

EK303

De São Paulo (GRU) para Pequim (PEK)

Dubai (conexão)

DXB

EK262 EK306

EK261
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Em caso de dúvidas sobre a viagem, contato a agência de viagens ou o IRELGOV? 
 

O IRELGOV estará responsável por toda a organização da viagem, portanto todos os 
interessados e os devidos participantes podem entrar em contato com nossa equipe. 

 
Posso estender a viagem? 
 

Sim. Fica a critério de cada viajante estender ou não a viagem à China. Pedimos para que nos 
avisem, caso for esse o desejo, e nos informem se estenderão a viagem para antes da Missão 
ou posterior a esta. 

 
Tenho reuniões à parte da agenda da Missão. Como encontro o grupo posteriormente? 
 

O IRELGOV não recomenda que os viajantes façam esse tipo de agenda caso não tiverem 
experiência do país para tal. No entanto, todos são livres para marcarem quaisquer agendas 
paralelas e, posteriormente, voltar ao grupo.  

 
Teremos concierge local? 
 

Teremos guia de turismo bilíngue e tradutora trilíngue para a viagem. 

 
No pacote da agência incluem seguro de viagem? 
 

Não, cada um terá que pedir o seu seguro de viagem individualmente. 

 
Quais os seguros de viagem que detém maior cobertura? 
 

Isso ficará a critério de cada um dos viajantes que terão que pesquisar qual o seguro de viagem 
com melhor custo benefício. 

 
Qual a programação interna na China? Como posso obtê-la? 
 

Temos uma agenda tentativa que pode ser compartilhada, mas que ainda está sujeita a 
alterações a depender da disponibilidade das pessoas que nos irão receber. O IRELGOV está 
trabalhando nos agendamentos na China com a colaboração com um órgão do Ministério das 
Relações Exteriores da China. 
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