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Saudações da FICCI! 
  
Temos o prazer de informar que o  FICCI Higher Education Summit 2022 (FHES 2022), a 17ª 
Edição do International Summit on Higher Education será realizada de 17 a 19 de novembro de 
2022 em Vigyan Bhawan, Nova Deli, ÍNDIA.  O evento está sendo organizado em conjunto pelo 
Departamento de Comércio, Ministério do Comércio e Indústria, Governo da Índia, Ministério da 
Educação, Governo da Índia, Conselho de Promoção da Exportação de Serviços (SEPC) & 
Federação das Câmaras Indianas de Comércio e Indústria (FICCI). 

  
A 15ª Edição do FICCI Higher Education Summit 2019 (FHES 2019) foi muito bem sucedida e 
contou com a participação de mais de 140 expositores do Setor de Ensino Superior.  350 
Delegados Estrangeiros de 76 países tiveram mais  de 8.300 reuniões B2B  com esses Expositores 
durante a cúpula. Mais de 1500 delegados e visitantes assistiram ao show. O Relatório pós-show 
está fechado para sua referência pronta. Devido à pandemia, a 16ª Edição da Conferência do 
Ficci Higher Education Summit foi realizada virtualmente.   

  
O FICCI Higher Education Summit 2022 contará com a participação de todas as principais 
instituições de ensino indianas de todos as áreas, Universidades, ONGs e renomados educadores. 
O evento também contará com a participação de Delegados de Conferências Internacionais e 
Nacionais, Visitantes de Negócios, Estudantes de todos os fluxos, Funcionários do Governo e 
Diplomatas de Missões Estrangeiras. Mais de 10.000 reuniões estruturadas de B2B e B2G devem 
ocorrer entre expositores e delegados estrangeiros durante a cúpula. 

  
• http://www.ficci-hes.com/.  

  
Propomos que o “Country Pavilion” também seja criado por universidades/ instituições/ 
organizações de tecnologia ed dos EUA, Canadá, Europa, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Japão, 
Coreia do Sul, Malásia, Cingapura e outros países desenvolvidos durante o evento. Teremos o 
prazer de facilitar a participação desses países e oferecer um desconto de 10% na reserva de 
espaço confirmada para exposição recebida por nós através das missões até 31de agosto de 2022. 

  
A Ficci Higher Education Summit 2022, além das deliberações políticas, terá como foco o 
desenvolvimento de um ecossistema para parcerias estratégicas no Setor educacional entre a 
Índia e outros países.  A FHES 2022 fornecerá um fórum para provedores educacionais 
internacionais interessados em fazer parcerias e se envolver com instituições de ensino superior 
indianas e as incentivará para colaborações e parcerias. 

  

http://www.ficci-hes.com/
http://www.ficci-hes.com/


Um Encontro de Vendedores De Compradores Reversos (RBSM) com delegações de tomadores 
de decisão do ensino superior será organizado durante a FHES 2022 e reuniões entre expositores 
e delegados serão organizadas com o objetivo de desenvolver parcerias estratégicas no setor de 
ensino superior entre a Índia e concentrar países em desenvolvimento e promover serviços de 
educação superior de qualidade da Índia. A FHES 2022 ajudará a reunir instituições de ensino 
indianas de todos as áreas e o público internacional para permitir interações e discussões para 
melhorar as sinergias existentes no setor de ensino superior. Estamos convidando e hospedando 
mais  de 350 delegados de mais de 80 países da África, Oriente Médio, CIS, desenvolvendo a 
Ásia, incluindo SAARC, América Latina e outras regiões em desenvolvimento durante o evento. 

  
  

SL Particulares Deadline 

1.         
Última data para recebimento de informações recomendadas do 

delegado de comunicação completa de missões indianas no exterior, 

missões estrangeiras na Índia e líderes da indústria. 

21-AUG-

2022. 

2.         
Última data para recebimento de registro on-line/word arquivo do 
delegado recomendado no link do site do evento: http://www.ficci-

hes.com/Hosted-Delegate-Registration.php . 

31-AUG-
2022. 

3.         

Após os e-mails 'Registro Recebido com Sucesso' e 'Registro como 
Delegado Hospedado é Aprovado' serem enviados aos delegados 

selecionados no e-mail registrado, os Delegados Selecionados enviarão 

imediatamente a confirmação de sua participação, detalhes 
provisórios da viagem aérea e executar uma fatura/ Cotação/Preço 

do itinerário de voo recomendado para aprovação.  A Carta convite do Visto 
será enviada pela FICCI e o delegado para solicitar o VISTO na 

Embaixada/Alto Comissariado indiano. Taxa visa a ser suportada pelos delegados. 

30-SEPT-
2022. 

4.         
Última data de recebimento de cópia digitalizada do VISTO pela FICCI. Os 
detalhes do Air-Ticket e da Acomodação serão enviados ao delegado somente 
mediante o recebimento de uma cópia do VISTO VÁLIDO. 

15-OCT-
2022. 

5.         Reserva de passagens aéreas. 31-OCT-
2022. 

6.         Alocação de hotéis e outros requisitos logísticos para delegados estrangeiros 05-NOV-

2022. 

7.         
Intimação da FICCI sobre instalações de coleta de aeroportos e outros arranjos 
para receber delegados 

14-NOV-
2022. 

  
Queremos informá-lo que hospedaremos cerca de 10 delegados por país no  “FIRST COME.BASIS 
“ A seleção final/aprovação/pré-lista será feita pelo Comitê de Triagem e decidirá sobre as 
hospitalidades complementares a serem concedidas sujeitas à adequação do perfil. Um valor 
em dinheiro de USD 100/- contra taxa de registro reembolsável será depositado por todos os 
delegados convidados na chegada à Índia. 

  
Agradeceremos se puderem fornecer os detalhes completos desejados dos delegados no 
formato exigido ao Sr. Sudhanshu Gupta, Vice-Diretor FICCI (Celular No: +919873311557) por 
e-mail: sudhanshu.gupta@ficci.com;  fhes@ficci.com dentro da data estipulada de 21 de julho 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ficci-hes.com%2FHosted-Delegate-Registration.php&data=02%7C01%7Cfhes%40ficci.com%7Cc4e2cc27e25040120a2a08d6d86c8e6b%7Cd3a55687ec5c433b9eaa9d952c913e94%7C0%7C0%7C636934358118960709&sdata=RiAG51K1hF5N0ttTodJdXWjDrB%2BD0HMM%2BeO3%2BSjXBz4%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ficci-hes.com%2FHosted-Delegate-Registration.php&data=02%7C01%7Cfhes%40ficci.com%7Cc4e2cc27e25040120a2a08d6d86c8e6b%7Cd3a55687ec5c433b9eaa9d952c913e94%7C0%7C0%7C636934358118960709&sdata=RiAG51K1hF5N0ttTodJdXWjDrB%2BD0HMM%2BeO3%2BSjXBz4%3D&reserved=0
mailto:sudhanshu.gupta@ficci.com
mailto:fhes@ficci.com


de 2022. Observe também que todos os delegados recomendados devem se inscrever on-line 
no link do site do evento: http://www.ficci-hes.com/Hosted-Delegate-Registration.php OU 
nos enviar o Formulário de Inscrição FHES 2022 devidamente preenchido (arquivo MS Word) 
juntamente com foto, passaporte e documento de identificação com foto do funcionário e 
Visitando/Cartão de Visita/Nome MAIS RECENTE ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2022. 

  
Estamos ansiosos por sua participação ativa e cooperação contínua para tornar o FICCI Higher 

Education Summit 2023 um grande sucesso, mais uma vez. 

  
Agradecendo e com as maiores considerações pessoais, 

  
 

 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ficci-hes.com%2FHosted-Delegate-Registration.php&data=02%7C01%7Cfhes%40ficci.com%7Cc4e2cc27e25040120a2a08d6d86c8e6b%7Cd3a55687ec5c433b9eaa9d952c913e94%7C0%7C0%7C636934358118970718&sdata=lV9fvKS79F9xZp6fnhoBhfSGPtfIkoQPU%2BKqh8ycdbE%3D&reserved=0

