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MÓDULO
INTERNACIONAL
DE BIOTECH
Estão abertas as inscrições para o Módulo
Internacional de BIOTECH, nos Estados
Unidos. O programa faz parte do projeto de
internacionalização Ânima, que consiste no
desenvolvimento de programas voltados à troca de
experiências internacionais.
O módulo acontecerá de 28 de abril a 04 de maio
de 2019 e é oferecido aos alunos e professores
que buscam expandir seus conhecimentos em
tecnologias para a saúde.

MÓDULO
INTERNACIONAL
DE BIOTECH
Você sabia que o Vale do Silício abriga algumas das
maiores empresas de biotecnologia do mundo –
como a Gilead Sciences e a Genentech – e centenas
de startups que estão mudando o mundo – como
Impossible Foods, Celera Genomics e Soylent?
O Módulo Internacional de Biotech é ideal para
quem orbita em torno das ciências da vida e quer
entender como a mentalidade do Vale do Silício
está afetando essa indústria centenária através do
poder de softwares e da inteligência artificial.

OBJETIVOS DO
PROGRAMA
Cognitive Reframing
• Saiba como o Vale do Silício criou empresas
que valem mais de USD$6 trilhões e se tornou
o epicentro da inovação no mundo.
• Aprenda a adotar e a internalizar sua famosa
mentalidade de crescimento sobre como
resolver os maiores desafios do mundo.
Advice and Networking
Conheça conselhos e histórias de alguns
dos melhores empresários, executivos e
investidores do Vale do Silício e aproveite a
oportunidade de fazer todas as perguntas
que nunca teve a chance.

OBJETIVOS DO
PROGRAMA
Software meets Biotech
Saiba como a inteligência artificial e os avanços
exponenciais em hardware estão mudando
os paradigmas para o setor da saúde e
biotecnologia.

PROGRAMAÇÃO
Day

MORNING

AFTERNOON

EARLY NIGHT

Sunday

Program Orientation
Meeting

Geek Tour

Welcome Dinner

Monday

Digital Transformation
in The Life Sciences

Stanford biodesign

Meetup

Tuesday

Anti aging
breakthroughs

What does Startup
Accelerators really do

Visiting an Accelerator

Wednesday

How AI Will Transform
Healthcare Industry

Talk with a Biotech
Entrepreneur

Meetup

Thursday

Talk with a Biotech
Entrepreneur

Visiting a Biotech
Startup

Have Fun in San
Francisco

Friday

Visiting Stanford

It’s a Win-Win:
Academia & Industry

Farewell Dinner

Saturday

Hotel check out

Flight back to Brazil

Flight back to Brazil

INVESTIMENTO
O valor total do programa é de USD$3,990
(três mil novecentos e noventa dólares
americanos), que pode ser parcelado em
6 vezes por boleto bancário ou cartão de
crédito.
Pagamento à vista: USD$3.990,00 (20/10/2019)
Pagamento parcelado: 6x de USD$771,00
(20/10, 20/11, 20/12, 20/01, 20/02, 20/03)

INVESTIMENTO
Inclui:
• 06 diárias de hotel com café da manhã,
em apartamento duplo;
• 02 refeições por dia;
• Transporte para os locais programados;
• 50 horas de atividades: 6+ workshops/
apresentações e 10+ encontros com
profissionais;
• Certificação.
Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Seguro de viagem;
• Custos com visto americano.

CONDIÇÕES
Somente poderão se inscrever participantes
que tenham visto válido, de turismo ou
negócios (B1/B2), para todo o território dos
EUA. Vale ressaltar que as instituições de
ensino Ânima não se responsabilizam por
qualquer decisão das autoridades americanas.

INSCRIÇÕES
As vagas são limitadas e as inscrições devem
ser feitas até o dia 15 de Outubro de 2018.
Preencha o formulário de inscrição e envie
para international@animaeducacao.com.br

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE
Para mais informações, acesse:
www.innovalab.us/biotechprogram2019

