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Sobre o Instituto Galilee de 
Gestão Internacional
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 instituto de gestão de alto nível. Até 
o momento mais de 18.000 gerentes, administradores e planejadores se 
formaram em nossos programas internacionais.

Centro de Agricultura e Meio-Ambiente
Centro de Estudos Estratégicos
Centro de Gestão de Saúde
Centro de Estudos do Oriente-Médio
Centro de Capacitação e Desenvolvimento
Centro de Educação Superior
Centro de Desenvolvimento Econômico
Centro de Transportes e Estudos Marítimos

Israel é um dos países que mais investe em Pesquisa e Desenvolvimento em 
relação ao seu Producto Interno Bruto, em proporção ao tamanho de mão-de-
obra. Além disto, é o que possui 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.

• Mais de 30 anos de experiência em treinamento de gestores
• Experiência e conhecimento da realidade e das necessidades dos países 

participantes
• Oportunidade de desenvolver networking global
• Interação com profissionais israelenses renomados na área de gestão
• Experiência cultural na Terra Santa 

Nossos Centros 

Por que Israel? Por que o Instituto Galilee?



Departamento Lusófono

Programas Internacionais

Projectos Sob-medida

Metodologia de Ensino

Bolsa Acadêmica

O Departamento Lusófono do Instituto Galilee é vosso contacto de forma simples e fácil para poder estudar 
em Israel em seu idioma materno de forma prática e descomplicada. Com a criação do Departamento foi 
possível expandir a filosofia do Instituto Galilee em compartilhar a experiência de Israel e proporcionar 
ferramentas de desenvolvimento aos países de língua portuguesa. Nossos programas são desenvolvidos 
dentro de um calendário anual totalmente em portugués.

Oferecemos diversos programas internacionais que reunem profissionais de todos os países lusófonos  
para duas semanas de estudos intensivos mesclando aulas teórias e práticas.  Além de visitas técnicas de 
estudos a locais relevantes ao programa.

Qualquer organização pode requisitar um projecto sob-medida de acordo com suas necessidades 
específicas. O Projecto sob-medida ofecece a vantagem de flexibilidade quanto à duração, conteúdo, 
datas e localização (em Israel, no país de origem ou em ambos).

Através de palestras, troca de experiências e visitas de estudos, os participantes vivenciam a realidade 
Israelense e retornam a seus países estimulados e mais capacitados para desenvolver suas atividades 
profissionais de forma mais eficaz e competitiva.

O Instituto Galilee defende uma política de promoção da excelência a nível mundial. Nesse espiríto 
oferecemos um número limitado de bolsas acadêmicas para candidatos qualificados. A bolsa acadêmica 
não cobre as taxas de despesas locais e nem as passagens aéreas.



Tecnologia de Irrigação e 
Processos de Cultivo 

Duração – 14 dias

O agronegócio continua sendo de importância central para a maioria das 
economias do mundo. 

Para contribuir eficazmente para o crescimento econômico, deve ser coordenado 
entre as empresas de agronegócios, agricultores, comerciantes e outros envolvidos 
na cadeia de abastecimento. São muitos os desafios a serem enfrentados, como: 
mudança nas preferências dos consumidores, flutuações da oferta e da procura, 
alterações climáticas e a criação de novas condições imprevisíveis. Além disso, 
garantir a segurança dos consumidores e a qualidade do produtos requer a 
aplicação de rigorosos controles regulamentares, incluindo considerações 
ambientais.

Este programa apresenta métodos e tecnologias inovadoras para se adaptar às 
mudança de condições, criando vínculos eficazes e aumento da produção.



Currículo Acadêmico Visitas de Estudos

Projeto Agrícola

• Campo e Produção de hortaliças em estufas
• Companhia de Tecnologia de irrigação por 

gotejamento
• Visita a um agronegócio
• Estação experimental e de pesquisa
• Centro de tratamento de águas desperdiçadas 

e reciclagem para a irrigação
• Cultivos intensivos em campos abertos
• Centro de pesquisa no sul de Israel: Irrigação 

em zona árida
• Sul de Israel: Agricultura em áreas desérticas
• Pós-colheita

• Sistemas de Irrigação, Fertirrigação e 
manutenção

• Desertificação
• Desenvolvimento de recursos hídricos
• Tecnologias avançadas de estufas
• Protocolos de cultivo
• Cultivo orgânico
• Agronegócios
• Gestão Integrada de Pragas (MIP): Bio- 

controle : teoria e prática
• Pós-colheita
• Tratamento de águas residuais para irrigação
• Crescimento e cultivo orgânico

• Agronegócios: Gestão para o Sucesso I
• Agronegócios: Gestão para o Sucesso II
• Agronegócios: Auditoría Administrativa



Agronegócios e 
Gestão Pós-Colheita

Duração – 14 dias

A produção de alimentos é um dos maiores 
desafios mundiais. Bilhões de pessoas precisam 
ser alimentadas, todas os dias dando ao universo 
dos agronegócios uma importância suprema na 
economia mundial.

Israel se desenvolveu neste sentido, reunindo 
avançadas soluções desenvolvidas por cientistas e 
pesquisadores, fomentando a expansão contínua de 
uma indústria de agrotecnologia muito diferenciada.

Neste programa, os participantes terão a 
oportunidade de analisar com profundidade como 
funcionam os agronegócios em Israel.



Currículo Acadêmico Visitas de Estudos

• Gestão em um mundo de mudanças
• Empresas, Associações e Famílias
• Marketing agroalimentício
• Avaliações Econômicas
• Empresas pequenas e méidas
• Plano de Negócios
• Pós-colheita: As perdas e serviços de apoio para 

a melhoria dos processos produtivos agrícolas
• Preparação do fluxo e controle de caixa financeiro
• Projeto de Gestão
• Conceitos e Desenvolvimento
• Sistemas de Controle e Sistemas de Informação
• Projeto Final e Apresentação

• Agro-empresas familiares
• Pasto aberto com gado bovino
• Comercialização e Distribuição
• Vinhedos e Vinícolas
• Negócios com sementes de vegetais
• Tecnologias de colheita
• Caixas de Embalagem / Packaging
• Agro-Turismo
• Produção eficiente de peixes



Gestão Avançada de 
Produção de Leite

Duração – 14 dias

Este Programa aborda o alto nível de produção 
desenvolvido em Israel. Em um país com poucas 
terras disponíveis e um clima seco e quente, a 
indústria de gado em Israel adaptou técnicas 
intensivas e tecnologias que viabilizam o nível 
máximo de produção, utilizando fontes renováveis 
de energia e práticas de gestão sustentável de 
resíduos. 

O programa revisa todo o conteúdo desde nutrição 
e fertilização até gerenciamento de projetos e 
comportamentos econômicos.  



Currículo Acadêmico

Visitas de Estudos

• Gestão da Nutrição de Gado Leiteiro
• Princípios da Alimentação
• Técnicas Avançadas para Forragem de Alta 

Qualidade
• Workshop Prático para Planejar Alimentação 

com Rações
• Ciclo Reprodutivo da Vaca e Gestão da 

Fertilidade 
• Qualidade do Leite e Saúde da Ubre
• Saúde e Prevenção de Doenças
• Produção de Alto Rendimento em um Clima 

Quente
• Produção de Carne: Pastos Abertos e Engorda de 

Bois
• Carne Pequena de Ruminantes e Produção de 

Leite
• Melhoramento da Genética e Gestão de 

Fertilidade 
• Planejamento, Projeção e Construção de uma 

Fazenda de Gado Leiteiro
• Aspectos Econômicos da Gestão de Gado Leiteiro
• Guia Governamental e Ferramentas de 

Monitoração 
• Gerenciamento de Projetos

• Cooperativas de Leite
• Produção de leite familiar: Processamento 

Lácteo em Pequena Escala 
• Moinho de Alimentação e outras Tecnologias de 

Alimentação
• Centro de Inseminação
• Fabricante de Software para Gerenciamento de 

Fazenda de Gado Leiteiro
• Criação de Cabras ou Ovelhas
• Órgãos públicos relacionados a Laticínios e 

Serviços Veterinários
• Fábrica de Queijo em Pequena Escala
• Criando Gado: Pasto Aberto e 

Sobrealimentação



Inovações na 
Agricultura para o 
Brasil

A indústria israelense de agrotecnologia 
é caracterizada pela intensa pesquisa e 
desenvolvimento de sistemas inovadores devido 
à necessidade de superar a escassez de água e 
limitação da área cultivável.

O crescimento da indústria agro deu-se a partir da 
cooperação entre pesquisadores, agricultores e a 
outras indústrias agrícolas. 

As tecnologias de maior destaque do setor serão 
abordadas neste programa.

Duração – 14 dias



Currículo Acadêmico

Visitas de Estudos

• Tecnologia avançada no controle de sistemas de 
irrigação

• Avançadas plantações de manga / abacate
• Métodos avançados de tratamentos de pós-

colheita
• 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

• Culturas de campo e de estufa CENTRO VOLCANI 
– Pesquisa Agrícola e Tratamento Pós-Colheita

• 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



Inovação e 
Empreendedorismo  
A experiência 
israelense

Com uma população de 8,5 milhões de pessoas, 
Israel tem milhares de startups e atrai mais capital 
de risco por pessoa do que qualquer outro país do 
mundo.

Este programa oferece um olhar mais atento 
sobre este cenário peculiar de Israel e convida os 
participantes a experimentar o ecossistema que 
move o empreendedorismo em Israel de forma 
exclusiva.

Serão apresentadas questões fundamentais 
relacionadas à cultura e ao processo de inovação, 
bem como vários fatores relacionados ao 
florescente mundo de alta tecnologia de Israel.

Duração – 14 dias



Currículo Acadêmico

• Visão geral da indústria de alta tecnologia de Israel
• Cultura da Inovação – as relações entre a cultura nacional, a criatividade e a inovação
• Sistemas de apoio financeiro para Pequenas e Médias Empresas – o sistema israelense
• Investimentos internacionais e a participação de empresas multinacionais – a experiência israelense
• Processo de Empreendedorismo
• Inovação e Criatividade
• Plano de negócios / Modelos de Negócios
• Gestão de Projetos
• Comercialização de tecnologias e produtos inovadores
• Enfoque, diferenciação e branding
• Fundos para capital de giro, inversões em negócios com riscos
• Fontes de financiamento – desde o capital inicial até a obtenção de fundos em grande escala
• Programas de Compensação e Benefícios para os funcionários

Visitas de Estudos

• Empresas inovadoras / startups
• Incubadoras tecnológicas
• Agencias governamentais relacionadas com 

financiamento e comercialização da inovação
• Fundo de capital de risco
• Institutos tecnológicos e academicos



Gestão de Sistemas 
de Saúde

O programa apresentará o Sistema de Saúde 
Israelense, que sofreu uma ampla reforma e tornou-
se um prestador de serviços notável de Universal 
Health Care, elogiado pela OCDE. O programa 
enfatiza a criação de cooperação entre o setor público 
e privado, bem como práticas de gestão relevantes 
para ambos os setores.

Duração – 14 dias



Curriculum Acadêmico

• Reforma no sistema de saúde israelense
• Coordenação de Planos de Saúde com o Setor 

Público e Privado
• Medicina familiar e cuidados preventivos
• Estratégias para crianças, adolescentes e idosos
• Gestão de Orçamentos em Sistemas Médicos e 

Hospitais
• Aquisição de Tecnologia Médica sob Restrições 

Orçamentárias
• Infecções nosocomiais
• Responsabilidade Social dos Médicos
• Gerenciamento de Emergências
• Gestão de Projetos
• Gestão de RH                                        

Visitas de Estudos
 
• Cuidados de saúde primários
• Clínica Secundária
• Hospital Terciário e Departamento de Emergência
• Diagnóstico / Clínica de Prevenção
• Centro de Reabilitação Hospitalar
• Software de registros médicos eletrônicos
• Casa de Enfermagem para Idosos
• MADA - Serviço Médico Nacional de Emergência 

de Israel
• Centro de Equipamentos de Reabilitação 

Voluntária

Os Estudos de Casos de Doenças 
Infecciosas

• Tuberculose: Novos Desenvolvimentos
• HIV / SIDA: Prevenção, Novos Tratamentos e 

Controle
• Infecções  Hospitalares  (HAI)        



Segurança Nacional
Duração – 12 dias

Este programa visa habilitar os participantes a responder, de forma eficaz, aos atuais desafios de segurança 
nas áreas internacionais e nacionais. 

Ele oferece uma compreensão mais profunda das operações combinadas com estratégias, bem como os 
aspectos mais amplos da segurança e da defesa nacional. A segurança não é alcançada somente com a 
tecnologia; a ênfase deve ser a capacidade dos líderes analisarem as ameaças à segurança e os potenciais 
conflitos. 

O programa aborda as atividades durante os tempos de paz , crises e de guerra.



Currículo Acadêmico

Visitas de Estudos

•    Elaboração de estratégias 
•    Segurança nacional e a força nacional
•    Fundamentalismo e Jihad Islâmica
•    Guerra assimétrica
      o  Ética e leis em conflito Armado 
      o  Conflito de baixa intensidade (LIC)
•    Inteligência e tomada de decisão
•    Assuntos internacionais
•    Globalização e os desafios geo-estratégia:     
      desafios
•    Mídia e opinião pública
•    Terror e o uso da Internet
•    Transformações no contraterrorismo naval
•    "Front“ legal em operações antiterrorismo 
•    Workshop: Análise de Crises Políticas

O programa inclui visitas de estudo para as 
fronteiras de Israel, pontos estratégicos de 
observação e empresas de tecnologia avançada.



Projectos Customizados

• Planeamento e gestão de institutos de 
formação no sector público

• Programa de produção agrícola e gestão de 
irrigação

• Formação e especialização de formadores
• Seminário de gestão de projectos para 

gerentes de alto escalão
• Visita especial em infraestrutoras agrícolas e 

de irrigação em Israel
• Projecto para extensionistas rurais em 

agricultura e pecuária

Para atender às necessidades específicas das organizações e permitir a flexibilidade, oferecemos a opção 
adicional de um projecto sob-medida, construído a partir de módulos de treinamento que supram a 
necessidade das mesmas. O referido projecto será desenvolvido exclusivamente para vossa instituição 
cobrindo integral e especificamente todas as necessidades. Todos os projectos podem ser desenvolvidos 
parte em vosso país e/ou em Israel mediante solicitação.

A possibilidade de finalizar o projecto em Israel é de extrema importância pois  os participantes poderão 
conhecer a experiência israelense, aprendendo como as organizações públicas e privadas funcionam.

Para maiores informações por gentileza visite 
nosso website http://www.galilcol.ac.il/por ou 
entre em contato conosco
Departamento Lusófono 
Telefone: +972 4 642 8888 
Email: lusophone@galilcol.ac.il


