VISITA TÉCNICA
VALE DO SILÍCIO
Estão abertas as inscrições para a Visita Técnica
ao Vale do Silício, que acontecerá de 03 a 09 de
março de 2019 , nos Estados Unidos. Essa visita faz
parte de um projeto do International Office, que
consiste no desenvolvimento de programas voltados
à troca de experiências internacionais.
Você se considera uma pessoa empreendedora?
Não perca esta oportunidade de potencializar o
seu lado empreendedor e se inspirar neste imenso
polo de inovação. No Vale do Silício se concentram
as principais empresas de inovação do mundo, tais
como Google, Facebook, Apple, Netfix, Tesla, Uber,
AIRBNB, Spotify, entre muitas outras. Vivencie esta
experiência de aprendizado, cultura e formação.

OBJETIVO DO
PROGRAMA
Permitir que os estudantes possam vivenciar
o ambiente de inovação e empreendedorismo
do Vale do Silício através de atividades que
promovam um entendimento do mindset local,
da história e sua influência no contexto cultural
e de negócios da região. Além de entender
sobre as tecnologias e novos modelos de
negócios que estão alterando a forma como
vivemos em sociedade hoje e os seus
impactos nos próximos anos.

PROGRAMAÇÃO

• Visitas à empresas de tecnologia no
Vale do Silício;
• Palestras ministradas por mentores do
Vale do Silício;
• Oportunidade de conhecer de perto serviços
e produtos que marcam tendência e são
amplamente usados por early adopters;
• Visitas que estimulam um olhar inovador,
criativo, colaborativo e focado em necessidades
humanas para o desenvolvimento de produtos
e serviços através de metodologias locais;
• Contatos com empresas inovadoras que
estão em crescimento, com a perspectiva de
aquisição de novos conhecimentos e ampliação
da rede de contatos.

INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas até dia 15 de
outubro de 2018. Preencha o formulário de
inscrição e envie para
international@animaeducacao.com.br.
Caso não tenha o formulário, solicite-o pelo
mesmo e-mail.

INVESTIMENTO
O valor total do programa é de USD$2.990,00
(dólares americanos), podendo ser parcelado
em até 5x através de boleto ou transferência
bancária.
Pagamento à vista: USD$2.990,00 (20/10/2018)
Pagamento parcelado: 5x de USD$598,00
(20/09, 20/10, 20/11, 20/12, 20/01)

INVESTIMENTO
Incluso:
• Programação durante 4 dias, com
acompanhamento sênior especializado
e 1 dia livre em São Francisco;
• 06 Diárias de hotel, em quarto duplo,
com café da manhã;
• Transporte (ida/volta) para todos os
eventos e visitas programadas.
Não incluso:
• Passagens aéreas;
• Seguro de viagem e saúde;
• Alimentação;
• Gastos para a obtenção do visto americano.

CONDIÇÕES
É de inteira responsabilidade do estudante
ter o passaporte e visto de turismo/negócios
(B1/B2) devidamente regularizados. Caso
você ainda não tenha providenciado estes
documentos, inicie o processo o quanto
antes para assegurar seu lugar na viagem.
Informamos que as instituições de ensino
Anima Educação não se responsabilizam por
qualquer decisão das autoridades americanas.

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE

