
 



 

 

 

 

Professor: Max Franco 

Duração: 8 dias / 7 noites 

Local das aulas: Itália 

 

Apresentação do projeto: 
Este projeto é um curso ou uma viagem?  
Pode-se dizer que é um curso itinerante ou viagem pedagógica, tanto faz.  
O importante é saber que os integrantes desta encantadora jornada aprenderão viajando e 
viajando por um dos países mais fascinantes do mundo: a Itália.  
A Itália – como sabemos – é um verdadeiro museu ao céu aberto. Um lugar que emana história, 
arte, gastronomia, cultura e, também, lições de liderança.   
O que a Itália tem a nos ensinar?  
Sugerimos que você integre esta expedição, apure os ouvidos, abra bem os olhos e prepare o 
coração, porque a Itália será uma professora especial com muitas surpresas à mão.   
 

Objetivos do curso: 
Este programa tem como objetivo desenvolver, através de uma forte experiência vivencial, as 
competências listadas abaixo. A Itália, berço da civilização, será o palco desta jornada, que 
envolverá Arte, Cultura, Design, Gastronomia, Liderança e Gestão de Pessoas. 
 

Competências a serem trabalhadas no programa: 
 Liderança e Gestão de pessoas 

 Cultura geral e repertório 

 Análise crítica do mundo atual 

 Senso estético e o papel do Design na diferenciação de produtos e marcas 
 

Datas de início e fim do Inova Experience: 
 Início:  21 de setembro de 2018 

 Fim: 29 de setembro de 2018 
 

Número de alunos: 
 Mínimo: 20 

 Máximo: 30 
Obs: A reserva de vaga se dá pela confirmação da inscrição, por ordem de chegada. Detalhes 
da inscrição no final deste documento. 
 



 

 

 

Horários das Aulas-Experiências: 
Cada dia tem a sua programação, detalhada a seguir. O aluno receberá um “Diário de bordo” 
onde irá registar suas impressões, análises e conclusões das experiências do dia. Diariamente, 
haverá um encontro chamado “Fórum”, no qual os alunos terão um espaço para compartilhar 
seus aprendizados e debater como estes poderão impactar a sua vida e carreira no retorno ao 
Brasil. 
 

AGENDA DAS EXPERIÊNCIAS 
 
Resumida:   

Dia Tema Cidade 

Sábado Livre Roma 

Domingo História Pompeia 

Segunda-feira Estratégia Roma 

Terça-feira Gourmet e Vinho San Casciano 

Quarta-feira Integração San Gimignano 

Quinta-feira Arte Florença 

Sexta-feira Design Maranello 

Sábado Livre Milão 
 
Detalhada: 
21/09/18 – embarque em São Paulo com destino a Roma. 
22/09/18 – traslado aeroporto hotel em Roma – restante do dia livre.  
23/09/18 – após café da manhã deslocamento para Pompéia e Herculano com retorno a Roma 
no final do dia. 
24/09/18 – após café da manhã deslocamento para Coliseu e Fórum Romano – tarde livre 
(pernoite em Roma). 
25/09/18 – após café da manhã deslocamento para San Casciano (pernoite em Florença). 
26/09/18 – após café da manhã deslocamento para San Gimignano (pernoite em Florença). 
27/09/18 – Florença 
28/09/18 – após café da manhã, deslocamento até Maranello para visita à Ferrari (pernoite em 
Milão) 
29/09/18 – dia livre em Milão até a hora do traslado para o aeroporto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ROTEIRO DETALHADO DO PROGRAMA 

 

“Todas as estradas levam para Roma” era o que diziam.  

Hoje o mundo – sabe-se – é muito maior. Mas ainda vale a pena colocar os pés nessa estrada e, 
como um peregrino, abrir a alma e os olhos para aprender com o que a Itália tem para nos 
ensinar. 

Roma e Florença, cada uma em seu tempo, foram cidades que mudaram a forma de agir e pensar 
do mundo inteiro. Religião, arte, cultura, estratégia, estética, sofisticação, história, 
alimentação… Tudo isso pode ser encontrado neste território repleto de riquezas culturais e 
naturais. A Itália é um verdadeiro Museu a céu aberto.  

O convite da Inova Business School, nessa edição do Inova Experience, é colocar não só pés 
nessa estrada, mas entrar de corpo e alma nesta experiência rica de muitas descobertas e 
emoções.  Uma verdadeira festa para os sentidos. Temos a maior certeza que, depois desses 
dias em terras italianas, você não voltará mais o mesmo, nem como profissional, nem como ser 
humano.  

Porque, como também dizem, depois que uma mente se expande, ela nunca mais volta para o 
tamanho anterior.  

1º dia (Sexta) – Viagem São Paulo – Roma 

Embarque para a Cidade Eterna. Pernoite a bordo. 

2º dia (Sábado) – Livre- Roma 

Chegada a Roma, traslado para o hotel  e resto do dia livre para atividade de cunho pessoal dos 
alunos. À noite, jantar no boêmio bairro do Trastevere e passeio por Roma Iluminada. Retorno 
ao hotel. (Jantar de boas vindas incluso). 

    3º dia (Domingo) - Giorno dell´Istoria. Pompeia 

Depois do café da manhã, seguimos viagem para Pompeia. Pompeia e Herculano foram as 
cidades destruídas pelo vulcão Vesúvio em 79 DC. É um lugar mágico que vai transportar os 
alunos para o que era Itália no ano I. Pompeia era uma cidade muito sofisticada, de costumes 
refinados para a época, de grande produção artística e cultural.  Vamos poder conferir os 
costumes desse povo nas marcas deixadas nesse logradouro único. Almoço em Pompeia incluso. 
Retorno para Roma no final da tarde. Noite livre. Pernoite em Roma. (Almoço e ingressos 
inclusos) 

 

 



 

 

4º dia (Segunda) - Giorno della Strategia. Roma  

Neste dia, caminhando pelos foros romanos e Coliseu, vamos descobrir o que fez Roma ser a 
cidade mais poderosa do mundo. Quem foi César? Como o seu nome se tornou a denominação 
do grande líder? Vamos entender o seu apogeu e a sua derrota nos “idos de março”. Enfim, as 
lições da ascensão e queda do império romano para os líderes de hoje e do futuro. Tarde livre. 
Pernoite em Roma. (ingressos Coliseu e Foros inclusos). 

5º dia (terça) - Giorno del Vino. San Casciano 

Após o café da manhã, começamos nossa viagem pelo interior da Toscana através das terras do 
«Gallo Nero», assim chamada a região do Chianti. Colinas e ciprestes decoram esta paisagem 
digna das telas de cinema. Faremos nossa primeira introdução aos vinhos desta região com uma 
visita e degustação comentada na Tenuta Tignanello, da poderosa família Antinori,  no coração 
do Chianti. Seguiremos então para Panzano onde encontraremos Dário, um personagem muito 
divertido que se orgulha da tradição familiar de 250 anos – seu açougue! Sua casa de carnes é 
conhecida no mundo inteiro e fotógrafos e jornalistas são figuras recorrentes em sua boutique. 
Deleite-se com a famosa «bistecca alla fiorentina», buon appetito. Chegada ao hotel e jantar. 
(Almoço e jantar inclusos). Pernoite em Florença. 

6° dia -   (quarta) - Giorno dell’amicizia. San Gimignano 

Hoje seguimos estrada para San Gimignano, declarado patrimônio cultural da humanidade pela 
Unesco. Esta charmosa cidade conhecida pelas suas numerosas torres nos transporta 
imediatamente a um passado medieval de riqueza e ostentação. Esta cidade guarda também 
outro tesouro, a «Vernaccia di San Gimignano», vinho branco leve e refrescante feito a partir da 
uva de mesmo nome. Tão apreciado e antigo quanto  a própria cidade foi até mesmo citado por 
Dante Alighieri em sua  Divina Comédia como vinho «bom e prezado». A caminho de Siena 
passaremos pelo  Castello di Brollio, da nobre família «Barone Ricasoli» quem oficialmente criou 
a DOC do «Chianti Classico». (Jantar festivo incluso). Pernoite em Florença. 

7o dia (quinta) – Giorno dell’Arte. Florença 

Após delicioso café da manhã, visitaremos o berço do Renascimento conhecendo seus 
monumentos mais importantes: a Academia (ingresso incluso), Praça da Senhoria, Palácio da 
Academia, Catedral, Santa Maria de Fiori, Torre de Giotto, Batistério, Ponte Vecchio, rio Arno, 
Santa Croce. À tarde, visita a Galeria degli Uffizzi (ingresso incluso) para vermos obras de 
Michelângelo, Da Vinci, Rafael e Botticelli. Vamos entender como uma cidade pode mudar o 
mundo. Tempo livre para passeios, pizzas e gelato’s incomparáveis. Almoço e jantar livres não 
inclusos. Retorno ao hotel. Pernoite em Florença. 

 

 



 

 

8o dia – (Sexta) - Giorno del Design. Maranello 

Café e partida para Maranello, berço da Ferrari, onde vamos entender o motivo dessa marca ser 
um verdadeiro ícone pop festejado em todo o mundo. No museu Ferrari, vamos compreender 
por que esta macchina consegue reunir conceitos como sofisticação, estética, performance e, é 
claro, atrair admiração de uma legião de aficionados. A Ferrari é uma unanimidade. Sequência 
da viagem para Milão no final do dia, uma das maiores e mais belas cidades italianas. Jantar de 
confraternização e pernoite em Milão. (Ingresso Ferrari incluso). 

 9o dia (Sábado) – Dia livre.  Milão. Dia livre até o horário do embarque para São Paulo. 

Professor: Max Franco 

 
 
Formação e Carreira: 
Com graduação em Letras, é professor de Literatura, Storytelling e Italiano, além de guia 
internacional de turismo. Pós-graduação em História da Cultura e em Inovação em educação.  
Coordenador de viagens pedagógicas e Extracurriculares do Grupo ATMO Educacional (Marcas 
Anglo, Objetivo, Progresso e Pole E) e Coordenador de eventos e viagens do Colégio Santa 
Cecília  de Fortaleza. Consultor de viagens pedagógicas dos Colégios Master e Darvin em 
Fortaleza. Professor convidado da USP – Universidade de São Paulo. Professor de Storytelling 
do IBFE – Instituto Brasileiro de Formação de Educadores e da Inova Business School. 
Consultor Sênior da Inova Consulting – consultoria de tendências e gestão da inovação. 
Tem seis  livros publicados: 
Na corda bamba (2007): romance voltado para o público infanto-juvenil. 
- O confessor (2008): romance adulto; 
- No fio da navalha (2009): romance voltado para o público infanto-juvenil. 
- Palavras aladas (2010): crônicas. Premiado pela Secult CE como melhor livro de crônicas de 
2010. 
- Palavras amargas (2012): contos. Premiado pela SME Fortaleza como melhor livro de contos 
de 2012. 
- Storytelling e suas aplicações no mundo dos negócios (2015). Editora Atlas. 
O Professor Max Franco trabalha com condução de grupos para a Europa desde 1995, com 
ampla experiência internacional.  
 
Email: max@inovaconsulting.com.br  
Blog: www.maxfranco.com.br 
Facebook: www.facebook.com/max.roger1 

mailto:max@inovaconsulting.com.br
http://www.facebook.com/max.roger1


 

 

 

O que está incluso: 
- Transporte aéreo: São Paulo / Roma – Milão / São Paulo (voos poderão ser com conexão); 
- Traslados in e out;  
- Guia itinerante durante todo o percurso; 
- Tour conductor durante todo o trajeto (Prof. Max Franco); 
- Guias locais (Roma e Florença); 
- Ingressos (Pompeia, Foros, Coliseu, Academia, Uffizi e Ferrari); 
- Refeições: 7 cafés da manhã, 2 almoços e 3 jantares; 
- Diário de bordo e blusa alusiva ao projeto; 
- Aulas de preparação; 
- Seguro-saúde; 
- Hotéis (Padrão superior ou turístico-superior). 

 
Investimento e Inscrição: 
Inscrição online pelo link: www.inovabs.com.br/experience2018 
 

Investimento:  
Opção 1 – com passagem inclusa: 
US$ 4.389,00 – preço por pessoa, em apartamento duplo. 
 
Opção 2 – sem passagem inclusa: 
US$ 3.055,00 – preço por pessoa, em apartamento duplo. 

 
Forma de pagamento: 

 Reserva de vaga: R$ 1.000,00 no ato da inscrição (depósito bancário) 

 Saldo: No dia do fechamento da turma (30 de março de 2018), o valor em dólar será 
convertido pelo câmbio do dia e o saldo, descontados os R$ 1.000,00, será parcelado 
em até 6 vezes, com primeira parcela em 05 de abril e a última em 05 de setembro de 
2018. 

 
Observações:  

1. Com o câmbio do mês de fevereiro/2018 (US$ 3,26) o valor do programa em Reais é 
de R$ 14.307,00 (com passagem) e R$ 9.958,00 (sem passagem). 

2. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, até o limite de 30 participantes. 
3. Caso o número mínimo (20 participantes) não seja atingido até a data de fechamento 

do programa (30 de março de 2018), o valor da inscrição (R$1.000,00) será devolvido 
integralmente. 
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