
MÓDULO 
INTERNACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO 
EM ISRAEL
2 A 28 DE JULHO DE 2019

Contato:
international@animaeducacao.com.br



Estão abertas as inscrições para o Módulo 
Internacional de Empreendedorismo, que 
será realizado no Technion – Israel Institute Of 
Technology, em Haifa, Israel. 

Essa é mais uma iniciativa do International 
Office, que visa a internacionalização através 
de programas de capacitação e troca de 
experiências internacionais.

EMPREENDEDORISMO 
EM ISRAEL



O programa de 4 semanas acontecerá  
de 2 a 28 de julho de 2019. 

A oportunidade é oferecida a todos os alunos 
de graduação e pós-graduação que desejem 
ter uma experiência acadêmica desafiadora 
na universidade tecnológica mais antiga de 
Israel, além de aproveitar as experiências 
multiculturais oferecidas. 

A OPORTUNIDADE



Classificado entre as 50 melhores instituições 
acadêmicas do mundo, o instituto é uma 
importante fonte de inovação e inteligência  
que impulsiona a economia israelense. 

Oferece um ambiente internacional imerso em 
uma cultura tecnológica na maior concentração 
de empresas de alta tecnologia em todo o 
mundo fora do Vale do Silício. 

O ISRAEL INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY 



O Technion conquistou, merecidamente, reputação 
mundial por sua excelência em pesquisa. Seu 
corpo docente conta com três ganhadores do 
Prêmio Nobel, o que levou o instituto ao 8º lugar 
em termos de produção de vencedores do Nobel 
(empatado com o MIT), além do 18º lugar em 
ciências da computação e 44º em engenharia, no 
Ranking Acadêmico de 2015 das Universidades do 
Mundo (Ranking de Xangai).

RECONHECIMENTO 
MUNDIAL



Para enriquecer a experiência de aprendizado, 
você será convidado a participar de atividades 
sociais e culturais dentro e fora do campus, como 
palestras e viagens, incluindo visitas ao setor e 
passeios às principais atrações turísticas de Israel. 

Você também vai visitar laboratórios de ponta e 
conhecer o corpo docente da Technion, além de 
se envolver com palestrantes na hora do almoço, 
proporcionando exposição aprofundada à cultura 
e à história de Israel e do Oriente Médio. 

As atividades sociais do campus são conduzidas 
pelos guias estudantis da Technion International.

ATIVIDADES 
CULTURAIS



O Instituto está localizado em Haifa, terceira maior 
cidade do Estado, depois de Jerusalém e Tel Aviv. 
Conhecida por ter algumas das melhores praias do 
Mar Mediterrâneo, é onde está localizada a MATAM, 
maior e mais antigo parque empresarial de Israel, 
que abriga um grande número de empresas 
israelenses e internacionais de alta tecnologia, 
como Intel, IBM, Microsoft, Motorola, Google, 
Yahoo, Wix e Philips.

Com as pessoas mais receptivas, a cidade possui 
uma cultura muito tolerante, onde judeus, cristãos, 
muçulmanos e praticantes de quaisquer outras 
religiões convivem em total harmonia e paz, 
fazendo o melhor ambiente de Israel.

SOBRE HAIFA



O Technion treina estudantes para auxiliar os 
alunos visitantes em uma ampla variedade de 
perguntas e problemas. 

A equipe também organiza eventos especiais, 
viagens e atividades abertas a todos os 
estudantes internacionais no campus, que 
enriquecem suas experiências de estudo  
em Israel.

SUPORTE E 
ASSISTÊNCIA



A Technion International providenciará um quarto 
em hostel para você, fora do campus*. 

Porém, o Instituto só garante alojamento durante 
as datas do programa. Caso você se interesse em 
fazer um estágio antes do início do curso, será 
necessário providenciar acomodações por conta 
própria. 

A Technion International se coloca à sua disposição 
para ajudar e orientar.

*Confira o valor mais adiante.

ACOMODAÇÃO



Preencha o formulário de inscrição e envie  
para international@animaeducacao.com.br  
até dia 1/4/2019. Caso não tenha o formulário, 
solicite-o pelo mesmo e-mail. 

INSCRIÇÃO



Valor: USD$ 3.000,00*

O valor do programa é de USD$ 3.000,00  
e inclui 4 semanas de Business & Entrepreneurship,  
no qual prevê disciplinas relacionadas a 
Organizations & Entrepreneurship e Business Plan 
for Commercializing. 

Além do programa, é necessário pagar a 
acomodação no valor de USD$ 800,00 pelo  
período de curso no Technion. 

** Note que os valores são em dólares americanos.

INVESTIMENTO



•  Programa acadêmico  
de 78 horas

• Atividades culturais

• Certificado

• Acomodação

• Passagem aérea

•  Seguro de saúde 
internacional

INCLUI: NÃO INCLUI:



CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE

https://conteudo.atake.com.br/Anima/1802/Form-Inscr-Empreendedorismo-Israel.doc

	Inscricao: 


