
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lean Enterprise” é a prática de criar mais valor para os consumidores 

utilizando poucos recursos e eliminando gastos na produção. O conceito 

tornou possível que organizações se transformassem e se tornassem mais 

competitivas. 

O programa, promovido pela The University of Tennessee Knoxville (EUA), 

combina estudos acadêmicos com a prática, para que os estudantes 

aprendam fazendo como funciona o método “Lean.” Estudantes, divididos 

em equipes, irão trabalhar com empresas locais (Knoxville, TN), onde 

aprenderão a implementar o método. 0 objetivo é que os alunos aprendam 

a desenvolver processos complexos e sistemas baseados em estruturas 

físicas e associadas a um sistema de informação, além de conhecer os 

processos adequados a serem aplicados em determinadas situações e o 

desenvolvimento de uma cultura sustentável. 

O programa vai além do conhecimento técnico ao permitir que o estudante 

desenvolva suas capacidades de liderança, compartilhe e aprenda 

perspectivas culturais na solução de problemas e desenvolva a capacidade 

de análise crítica necessária para a implementação do “Lean”. 

O programa de verão é divido em quatro módulos: 

I. Fundamentals do Lean Enterprise Systems 

II. Designing and Modeling of Lean Systems 

III. Analysis of Lean Systems 

IV. Reliability of Lean Systems 

Os interessados em participar do programa deverão entregar os seguintes 

documentos à ARII: 

 Comprovante de matrícula em curso de graduação em Engenharia 

(Civil, Elétrica ou de Produção), Administração, Economia ou Relações 

Internacionais; 

 Boletim de avaliação com todas as notas obtidas até o 2º sem/2016; 

 Comprovante de língua inglesa (equivalente a TOEFL iBT 64); 

 Currículo (em inglês); 

 Para graduados: cópia simples do certificado de conclusão de curso 

/ou diploma de graduação. 

 Estar matriculado a partir do 4º período (inclusive) ou ser graduado nos 

cursos de Engenharia (civil, elétrica ou de produção), Economia, 

Administração e Relações Internacionais; 

 Possuir pelo menos nível intermediário da língua inglesa 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Etapa 

30/05 Último dia para inscrições 

26 a 29/06/17 Curso online 

03 a 04/07 Previsão de chegada e registro nos alojamentos 

05/07 Início das aulas 

02/08 Finalização do curso e entrega dos trabalhos finais 

Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais (ARII/PUC-SP) – 

Campus Perdizes 

Rua Monte Alegre, 984 – sala P-67 (1° andar) - São Paulo 

Tel.: (11) 3670.8011 / 8498 / E-mail: dci-arii@pucsp.br / 

http://www.pucsp.br/arii 

O valor a ser investido no programa é de US$ 3.600 (três mil e seiscentos 

dólares), que inclui: 

 “Tuition” e “fees” do programa; 

 Materiais; 

 Alojamento na residência da universidade durante o período do 

programa (28 noites); 

 Um cartão de refeição com US$ 400 (quatrocentos dólares) de crédito 

para ser gasto com alimentação no campus; 

 Acesso as facilidades do campus (biblioteca, academia, 

computadores, etc.); 

 Algumas atividades culturais. 

O programa começa com atividades online que devem ser realizadas no 

Brasil de 26 a 29 de junho. 

As aulas na University of Tennessee Knoxville começam no dia 5 de julho, 

devendo os estudantes chegar a Knoxville entre os dias 03 e 04 de julho. O 

programa tem duração de quatro semanas, finalizando em 02 de agosto, 

quando todos os alunos deverão apresentar o projeto desenvolvido. 

Mais informações em http://utlean.utk.edu. 

http://utlean.utk.edu/

