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Realização



Programa Internacional – Módulo Indústria 4.0 no Chile
Vivencie uma experiência de estudo no Chile com o Global Office!

...........................
O Programa Internacional será realizado entre os dias 27 e 30 de janeiro de 2020 e
abordará o modulo Industria 4.0 no Chile. O país passou por transformações
tecnológicas que impactaram suas cidades e população. Você terá a oportunidade
de estudar os avanços da informática na indústria, o desenvolvimento da
produtividade a competitividade dos mercados asiáticos, o desenvolvimento da
internet das coisas bem como visitas culturais e pedagógicas.

...........................



Sobre a Universidad Andrés Bello
http://www.unab.cl

 Maior universidade privada do Chile.

 Acreditação e reconhecimento no Chile e no exterior pela
agência norte-americana Middle States Commission on Higher
Education (MSCHE) - 2015-2020.

 Desde 2014 está entre as 4 principais instituições chilenas de
nível superior, em número de pesquisas, pela Web of Science
(WoS) Core Collection.

 Mais de 180 convênios internacionais.

 Obteve pontuação máxima de 5 estrelas pela agência de
classificação QS Stars.

http://www.unab.cl/


Sobre o Programa

O objetivo do Programa Internacional – Módulo Indústria 4.0 é
ampliar os conhecimentos e conceitos obtidos nos cursos de
Graduação na área da Engenharia e Tecnologia do Centro
Universitário das Faculdades MetropolitanasUnidas.

É a oportunidade para os estudantes e profissionais, que aspiram
agregar esse diferencial de conhecimento acadêmico e
profissional ao currículo, interagirem e debaterem temas com
professores internacionais da UNAB.



Principais tópicos a serem abordados

 Desenvolvimento da Indústria 4.0 na América Latina

 Indústria, Produtividade e Desenvolvimento Econômico

 Competividade Industrial de Países Asiáticos

 Desenvolvimento Prático da Internet das Coisas

 Cidades Inteligentes – Projeto Costanera Center

 Sistema Portuário e Transporte Marítimo

O Módulo será ministrado no campus em Bellavista, Chile e oferecido em espanhol. Não será exigida a 
comprovação de proficiência.

+ Visita

 Empresa

 Vinícola





Investimento

 Programa acadêmico: CLP 155.000 (Cento e cinquenta e cinco
mil pesos chilenos)

 Incluso: 20 horas, divididas em sala de aula e visitação, coffee
break diário e certificado internacional, emitido pela
Universidade Andrés Bello.

 Não incluso: Passagem aérea, seguro médico obrigatório,
acomodação e demais itens não descritos na programação.

IMPORTANTE: Para que o programa se concretize, é compulsória a formação de
quórum mínimo de 15 estudantes.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
O valor deverá ser pago integralmente e
diretamente na Universidade Andrés Bello
no primeiro dia do curso (27/01/2020), na
moeda chilena (Peso Chileno).



Inscrição

 1º passo - ler o edital do processo seletivo 2019.2;

 2º passo – inscrever-se no link: https://form.jotformz.com/92954265679677

 3º passo – Após aprovação, enviar os documentos requeridos, dentro do prazo estabelecido no calendário.

https://form.jotformz.com/92954265679677


Calendário

23/10 Início das inscrições, com o envio da documentação no link: 
https://form.jotformz.com/92954265679677

30/11 Encerramento das inscrições.

02/12 – 06/12 Divulgação do resultado e assinatura do Termo de Compromisso.

19/12 Encerramento do prazo para desistência livre de ônus.

16/12 – 13/01
Envio do comprovante da compra da passagem aérea, seguro de saúde internacional e

hospedagem.

27/01 – 30/01 Realização do Módulo Indústria 4.0 no Chile

https://form.jotformz.com/92954265679677















