
INFORMAÇÕES SOBRE A VE CHILE 

Instituição parceira da QUALIFICAR, desde a sua fundação, a Visión Educacional 
Chile vem atuando em Consultoria e Assessoria na área de Educação, 
trabalhando pelo constante aprimoramento das competências profissionais e 
desenvolvimento do ser humano. 

Suas relações com profissionais do Chile, Brasil, Argentina, Peru, Angola, 
Paraguai, Estados Unidos, Espanha, Bélgica, nas áreas de educação permitem 
aproveitar todas as experiências boas e bem sucedidas desenvolvidas a nível 
internacional para apoiar organizações educacionais. 

A Visión Educacional colabora com universidades e instituições de ensino no 
Chile, Peru, Argentina, Paraguai, Brasil, Angola em cursos de formação, 
Especializações, Diplomas,  Programas de Graduação, Mestrados e Doutorados. 

Está consolidada como uma organização comprometida com a Qualidade de seus 
projetos, atuando com responsabilidade e ética profissional. 

O foco de todo o trabalho desenvolvido pela Visión Educacional Chile é baseado 
na capacidade e experiência de seus profissionais para gerar melhorias e 
melhoria contínua das atividades organizacionais do mundo educacional e 
empresarial. 

Desenvolve projetos em nível nacional e internacional e conta com uma equipe 
de consultores, professores e colaboradores de reconhecida experiência. 

Visión Educacional Chile como uma empresa foi criada com a missão de apoiar 
organizações empresariais e instituições do sistema escolar e ensino superior 
para melhorar a qualidade de seus processos de gestão organizacional, 
acadêmica, administrativa e processos pedagógicos. Tanto seus diretores como 
seus consultores e professores associados são acadêmicos universitários com 
Pós-Graduação nos níveis de especialização exigidos de acordo com os 
requisitos. 

A Visión Educacional Chile possui ampla experiência em colaboração estratégica 
com diversas instituições de ensino, desenvolvendo serviços fundamentais para a 
consolidação de processos de qualidade e posicionamento. Seu foco de trabalho 
tem se concentrado nos seguintes serviços: 

1. Desenvolvimento Institucional  
2. Treinamento e Treinamento  
3. Monitoramento e Avaliação de Projetos  
4. Avaliação Institucional e de Programas  
5. Processos de Gestão Educacional  
6. Administração Educacional  
7. Aconselhamento em Processos Pedagógicos e Curriculares  
8. Preparação de Materiais Educativos  
9. Organização de Eventos Acadêmicos  
10. Desenvolvimento de Conferências, Seminários, Conferências, Palestras  
11. Preparação de Publicações 
 
A Visão Chile desenvolveu uma série de trabalhos em colaboração com 
instituições educacionais de prestígio, atuando nas áreas de design e curricular 
nível Especializações programas, Diplomas, Mestrado e Doutorados atualização. 
Além disso, com sua equipe de especialistas profissionais, ele desenvolveu uma 
série de avaliações institucionais, contribuindo para processos de qualidade e 
gestão acadêmica. Um dos elementos substantivos no atual desenvolvimento das 
ações profissionais da Vision Educacional Chile é a contribuição nos processos 
de Acreditação nas áreas de Produção Curricular para: 



 
Doutorado em Educação 
Mestrado em Ensino Universitário 
Mestrado em Educação 
Mestrado em Gestão Educacional 
Mestrado Em Administração De Empresas 
Mestrado em Gestão em Saúde 
Mestrado em Direito 
Mestrado em Turismo 
Estudo Internacional de Escolas Eficazes  
 
Proposta de indicadores e instrumentos de autoavaliação das Faculdades de 
Educação. 

 
Site: http://www.vechile.org/ 
 

 

 


