
O País 
 
A República do Chile se localiza entre a Cordilheira dos An-
des e o Oceano Pacífico, fazendo fronteira ao norte com o 
Peru, a nordeste com a Bolívia, e a leste com a Argentina e 
com a Passagem de Drake. A democracia e a representati-
vidade estão presentes nessa nação, caracterizando um 
país estável e que vem, cada vez mais, se tornando um líder 
regional. O crescimento chileno tem sido contínuo desde 
1980, com projetos econômicos consistentes que reduzi-
ram o índice de pobreza da população. Caracterizado por 
um alto nível de comércio exterior e uma reputação de for-
tes instituições financeiras, tem como principais parceiros 
exportadores China, Estados Unidos da América (EUA), 
Japão, Brasil e Coréia do Sul. Integra as organizações inter-
nacionais Mercado Comum do Sul (Mercosul), União das 
Nações Sul-americanas (UNASUL), Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA), Cooperação Econômica Ásia-
Pacífico (APEC), Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), e a anual Conferência Ibero
-Americana. 
 
Chile e a Educação 
 
Na América Latina, o Chile é um dos países mais fortes em 
publicações científicas, e o mais bem classificado no Pro-
grama Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). Seu 
sistema educacional é divido em pré-escola, primário, se-
cundário, ensino técnico e ensino superior, sendo o primá-
rio e o secundário obrigatórios para toda a população, além 
de ser em tempo integral. No secundário, os alunos podem 
optar por uma aproximação humana-científica ou técnico-
profissional. O ensino superior conta com Centros de For-
mação Técnica, Institutos Profissionais, Universidades, e 
Instituições de Educação Superior das Forças Armadas e de 
Ordem. 

 

 
 

Chile, a Inovação e a Internacionalização da Educação 
 
O Chile possuía várias instituições de ensino que desejavam 
se internacionalizar, todavia, não sabiam por onde come-
çar. Dessa forma, em 2013 foi criado o Learn Chile, que atu-
almente conta com 23 dentre as 60 universidades chilenas. 
O objetivo do país era se tornar mais notório no cenário 
mundial de inovação, ensino e pesquisa, através da criação 
de uma marca. Para fazer parte do projeto, é necessário 
que os órgãos oficiais chinelos certifiquem a instituição, e 
que a mesma comprove algum tipo de estratégia internaci-
onal e recursos financeiros para patrocinar a marca. Em 
2015, o número de alunos estrangeiros mantidos pelo Chile 
era 26 mil, um grande avanço se comparado a estatística de 
2013 de 13 mil alunos estrangeiros  
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