WORLDSKILLS
SÃO PAULO 2015

PROGRAMA DE
CONFERÊNCIA
O que é a

WorldSkills?
Fundada em 1950, a WorldSkills International é uma
organização global que promove educação vocacional e
profissional em 74 países e regiões Membros e trabalha
em parceria com escolas profissionalizantes, professores,
indústrias e governos para ajudar a preparar a força de
trabalho e o talento para os empregos do futuro.
De áreas tradicionais a vocações multidisciplinares
de tecnologia nos diversos setores da indústria e de
serviços, a organização tem o apoio de Parceiros Globais,
governos, voluntários e instituições de ensino.

O que é o

PROGRAMA DE
CONFERÊNCIAS?
O Programa de Conferências WorldSkills São Paulo
proporcionará o encontro e a troca de informações
sobre as melhores práticas em educação profissional
entre líderes industriais, governamentais e especialistas
em educação, inspirando jovens e adultos a se
dedicarem a carreiras técnicas e prosperarem para
um futuro melhor.
Como parte da 43ª edição da WorldSkills Competition,
a ser realizada em São Paulo de 11 a 16 de agosto,
a WorldSkills convida todas as lideranças mundiais
engajadas de alguma forma com a promoção da
Educação Profissional a participarem do Programa
de Conferências.

O que é a

WorldSkills
Competition?
A WorldSkills Competition ocorre a cada dois anos
e é a maior competição de educação profissional
do mundo. Os competidores, representados pelos
melhores alunos nas etapas nacionais da competição
em seus países, demonstram habilidades técnicas
individuais e coletivas para executar tarefas
específicas para as quais estudam e atuarão no futuro.
Um dos principais legados da WorldSkills
Competition é dar visibilidade e importância à
educação profissional como uma verdadeira
ferramenta de transformação socioeconômica.

O que é o

PROGRAMA DE CONFERÊNCIAS
TER.
11 AGO.
Eventos
Cerimônia de
relacionados à
Abertura
Competição
Excelência do
Tema
SENAI e da
diário das
Indústria
conferências

Visitas técnicas
às escolas
SENAI e
Indústria

SAB. 15 AGO.

DOM.
16 AGO.

1º dia da
Competição

2º dia da
Competição

3º dia da
Competição

4º dia da
Competição

Cerimônia de
Encerramento

Um olhar
para o futuro

Explorando a excelência
das habilidades e
competências técnicas

Políticas Globais e Inovação

Iniciativas para o
desenvolvimento
das competências

Descubra
São Paulo

Fórum de Líderes da
WorldSkills – um olhar
estratégico sobre as soluções
inovadoras de treinamento
para indústria

Metodologias
prospectivas para
Visita VIP
o desenvolvimento Guiada pela
das competências – Competição
organizada pela OIT

Desenvolvimento das
competências
para África –
organizado
pelo Banco
Mundial

Conferência Internacional
para Ministros – Século XXI:
Iniciativas para promover o
Ensino Técnico e Vocacional
Um breve
olhar sobre
as futuras
competências
e tecnologias
das indústrias
– organizado
pelos Parceiros
Globais

Seminários sobre
a abordagem dos
países com relação
à excelência e o
desenvolvimento
das competências

Formação de
uma visão
conjunta sobre
o desenvolvimento – organizado pelo
BRICS

City tour
por São Paulo

Visita guiada pela
Competição
Visita guiada pela Competição
Participação na ocupação
Serviço de Restaurante
(mediante solicitação)
Visita técnica às escolas SENAI
ou Indústrias (conforme
demanda)

Visita técnica às
escolas SENAI
ou Indústrias
(conforme
demanda)

Visita guiada pela
Competição
Participação na
ocupação Serviço
de Restaurante
(mediante
solicitação)

Evento com
UNEVOC – Recepção
e Networking

Período da
noite

Itens
adicionais
inclusos no
custo por dia

SEX. 14 AGO.

Participação na
ocupação Serviço
de Restaurante
(mediante
solicitação)

Opções
alternativas
(período da
tarde)

Custo por
dia*

QUI. 13 AGO.

Competências para
o Desenvolvimento
sustentável pós2015

Conferência
– período da
manhã

Conferência
– período
da tarde
(escolha
entre as
opções)

QUA. 12 AGO.

$ 70
Transporte
ida/volta para
visitas técnicas
Almoço

$ 180

$ 150

$ 100

Coffee Break

Coffee Break

Almoço no Hotel
Holiday Inn

Almoço do Fórum de Líderes
da WorldSkills

Acesso ao Lounge
de Conferências

Acesso ao Lounge de
Conferências

Coffee Break
Almoço no Hotel Holiday Inn
Acesso ao Lounge de
Conferências

$ 100

$ 120

Coffee Break
Almoço no Hotel
Holiday Inn

Almoço

Acesso ao Lounge
de Conferências

Haverá uma cobrança de taxa de inscrição única de $130 para os dias de Conferência de 12 a 15 de agosto.

POR QUE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE
CONFERÊNCIAS?

• Participar de um debate sobre o desenvolvimento e a
excelência das competências
• Oportunidade de networking e de troca de experiências
com líderes.
• Participar do Fórum de Líderes da WorldSkills
• Participar de sessões exclusivas e informativas sobre as
competências globais

TEMA GERAL DO PROGRAMA DE
CONFERÊNCIAS

Inspirando o Desenvolvimento e a Excelência das
Competências Técnicas.

PÚBLICO-ALVO

Líderes do governo, indústria, agências internacionais,
sindicatos e associações da área de educação.

• Contato com competidores e campeões da WorldSkills
Competition por meio de uma visita guiada
* Esses preços são em dólares americanos e se referem apenas aos itens do Programa de
Conferências listados na grade acima. Não estão inclusos os custos de hospedagem e
transporte.
* Caso prefira adquirir o pacote completo de hospedagem (no qual os transfers estão
inclusos), por gentileza, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente
da WorldSkills São Paulo 2015. Para obter informações sobre as opções e preços:
customerservice@wssp2015.com.

www.worldskillssaopaulo2015.com

