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Seu futuro. Vamos 
fazer acontecer!

SOBRE NÓS

O College National of Science and Technology é uma 
instituição de ensino superior acreditada.

Foi fundada com base no princípio de proporcionar 
educação a estudantes de todo o mundo, em áreas de 
alta demanda, tais como a Tecnologia da Informação, 
Gestão de Projetos, entre outras.

NOSSA MISSÃO

A nossa missão é proporcionar novas oportunidades 
de carreira a jovens adultos e profissionais que estão 
à procura de um novo percurso profissional. Para isso, 
oferecemos ferramentas para que eles possam obter 
competências, aptidões e recursos para integrarem 
rapidamente o mercado de trabalho ou transformarem 
os seus projetos em empresas de sucesso.

Empreendedorismo 
em Tecnologia (AEC)

ENTRE EM CONTATO

NOSSOS VALORES
COLABORAÇÃO Trabalho 
em equipe com objetivo de 
fornecer o melhor para alunos, 
colaboradores e parceiros.

AJUDA MÚTUA O apoio a 
aqueles que nos cercam na 
realização de seus objetivos 
de sucesso educacional e a 
entreajuda são incentivados.

CUMPRIMENTO O ambiente
de estudo e trabalho deve ser 
um lugar onde todos se sintam 
bem e que ajude a desenvolver 
todo o seu potencial.

RESPEITO Qualquer que seja sua 
origem, cultura, proveniência 
ou objetivos pessoais e 
profissionais, eles merecem 
ser tratados com respeito,
abertura e sem julgamento.

PERSEVERANÇA Todos são 
incentivados a encontrar 
soluções adequadas para 
superar obstáculos
e alcançar o sucesso.

collegenational.ca 
info@collegenational.ca

Facebook:  @collegenationalbr 
Instagram:  @collegenationalmtl

+1 (514) 277-7768

3750 Boul Crémazie E Suite 300, 
Montreal, QC H2A 1B6
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VOCÊ VAI APRENDER COMO

Desenvolver e avaliar
ideias de projetos.

Fazer análise financeira 
e planejamento.

Associar parceiros-chave

Promover sua empresa, 
marca ou produto.

Empreendedorismo 
em Tecnologia (AEC)

Duração: Programa de 2 anos 
Taxas: 24.950$ (CAD)

O que é 
Empreendedorismo
em Tecnologia?
O programa de Empreendedor (a) em 
Tecnologia tem por finalidade formar 
profissionais criativos e inovadores, capacitados 
a identificar oportunidades e articular o uso dos 
recursos necessários à prática empreendedora. 
Tem como objetivos oferecer ferramentas 
para que o empreendedor possa dar mais 
visibilidade para o seu negócio, divulgar a sua 
empresa, estar à frente da concorrência e 
otimizar processos e gestão.

VISÃO GERAL

O programa Empreendedorismo em 
Tecnologia (AEC) tem como objetivo 
equipar os estudantes para tirar suas 
ideias do papel e transformá-las em 
negócios de sucesso.

Na era digital, nossos estilos de vida, 
condições de trabalho e hábitos de 
consumo estão se transformando 
rapidamente, como 
evidenciado com a mais 
recente onda de mudanças 
ocorridas durante a pandemia.

Novos aplicativos e dispositivos tecnológicos 
estão sendo desenvolvidos para facilitar nossas 
tarefas diárias, permitindo que possamos trabalhar 
à distância e ter o mundo na ponta dos dedos. Essas 
inovações, no entanto, causam um impacto em nosso dia
a dia e afetam nosso estilo de vida.

Com esta realidade em mente e considerando a tendência 
crescente para que as pessoas sejam cada dia mais 
autônomas ou iniciem seus próprios negócios, o College 
National oferece um programa para treinar empresários no 
ramo de TI.

DOCUMENTAÇÃO PARA
O PROCESSO SELETIVO 
Formulário de inscrição 

Página de identificação 
do passaporte

Diploma do Ensino 
Médio ou Universitário

Pontuação do
teste de idioma

Taxas de inscrição

Certidão de
nascimento

PROCESSO DE ADMISSÃO  
(Estudantes Internacionais)

Assim que recebermos o formulário de admissão, a 
página do passaporte, o resultado do teste de idioma 
e o diploma do ensino médio ou universitário, os 
analisaremos e emitiremos a Carta de pré-admissão.

Ao receber o comprovante de pagamento e a certidão 
de nascimento, emitiremos a Carta de Aceitação. 

Os alunos que se inscreveram para o CAQ ou Study 
Permit devem apresentá-los antes de iniciar o 
programa. 
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