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Por que escolher Eurocentres?
A Fundação Eurocentres oferece ensino de idiomas da melhor
qualidade há mais de 60 anos. O objetivo da Fundação é promover
o entendimento entre as pessoas e superar barreiras nacionais,
culturais e sociais. A Fundação recebe o apoio da Porcentagem
Migros Cultural – compromisso voluntário da Migros nas áreas de
cultura, sociedade, educação e lazer incorporado aos estatutos.
Eurocentres está totalmente comprometida em preparar os indivíduos
para estudar, trabalhar e viver com sucesso, quando inseridos em uma
cultura de língua estrangeira. Nossas principais promessas são:

Experiência de vida através de um consultor que fala sua língua
Progresso rápido e sustentável de aprendizagem
Orientação pessoal e planejamento de curso de acordo com a sua necessidade
Conheça pessoas interessantes de todo o mundo
Bem-estar e segurança
Excelência acadêmica, metodologia atualizada minuto a minuto e tecnologia de ponta
Escolas localizadas em áreas centrais, excelente infraestrutura nos destinos mais atraentes
Acomodação selecionada cuidadosamente
Atividades sociais empolgantes e excursões após as aulas
Blended learning – uma mistura inteligente de aprendizado digital e em sala de aula com tópicos relevantes
Certificado Personalizado de Nível Linguístico descrevendo suas competências linguísticas
Tudo isso e muito mais graças ao nosso SISTEMA DE SUCESSO
EUROCENTRES e ao nosso campus on-line my.Eurocentres. Mais
informações neste panfleto.
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A melhor experiência
Nosso firme compromisso com qualidade fica evidente no alto padrão
de desempenho. Todos os aspectos da escola e dos serviços são
monitorados sistematicamente pelo nosso Sistema de Gestão de
Qualidade. Fazemos um esforço adicional para garantir progressos
rápidos e duradouros e acreditamos firmemente que qualidade é
importante para o sucesso do aprendizado.

A qualidade é um valor soberano. Como consultor do
Conselho Europeu desde 1968, Eurocentres exerceu
um papel importante no desenvolvimento do Quadro
Europeu Comum de Referência para Línguas, um
padrão mundial para o aprendizado de idiomas. Estas
diretrizes fornecem a base para o desenvolvimento e a
comparação dos cursos de idiomas e seus resultados
obtidos. Como membro fundador do Eaquals,
Eurocentres vem constantemente estabelecendo
padrões mundiais no ensino de idiomas.

Acreditação

Satisfação dos estudantes
96 % dos nossos estudantes
recomendam Eurocentres aos
seus amigos e familiares.

A Escola
Ensino
Atividades Sociais
Acomodação
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Todos as escolas Eurocentres são acreditadas por
uma ou mais organizações externas de garantia de
qualidade, como a Eaquals e o Conselho Britânico.
Nossas metodologias inovadoras e nossos serviços
estão em desenvolvimento constante e são adaptadas
para superar as expectativas. Conquistamos selos de
excelência regularmente. Nossas escolas britânicas
são o grupo mais bem avaliado de escolas de inglês,
de acordo com relatórios de inspeção.
Você encontra relatórios públicos aqui:
British Council:
http://www.britishcouncil.org/education/accreditation

Garantia de qualidade
Somente escolas que seguem rigorosos padrões de qualidade podem se
tornar membros das organizações e associações independentes descritas abaixo. As escolas Eurocentres e nossas organizações associadas
pertencem a um ou mais destes grupos:

British Council
Há 70 anos que o British Council
vem assegurando a alta qualidade
de suas escolas associadas no
Reino Unido.

Eaquals
Avaliação e Reconhecimento de
Qualidade dos Serviços Linguísticos
garante um excelente serviço ao
cliente e, especialmente, uma excelente qualidade de ensino. Suas frequentes fiscalizações são realizadas
de acordo com os mais altos padrões.

EQA
British Columbia Education
Quality Assurance, a primeira
marca provincial do Canadá para
educação pós-secundária.

English USA
A maior associação profissional
de programas intensivos de inglês
nos Estados Unidos com mais de
350 programas membros acreditados, como CEA.

L’Office
L’Office garante a qualidade e
segurança dos programas educacionais de estudo de francês no
exterior.

English Australia
Somente escolas que satisfazem
critérios de qualidade rigorosos
podem tornar-se membros desta
organização australiana.

Edusa
A Edusa é a associação nacional
de excelentes centros do idioma
inglês na África do Sul.

Fle
O sistema de reconhecimento do
governo para escolas de idiomas
na França. Os associados são frequentemente auditados, segundo
padrões rigorosos.

Languages Canada
A principal organização de idiomas do Canadá. Seus associados
são regularmente auditados e
obedecem aos rigorosos padrões
da associação.

Neas
Organização nacional que vem
apoiando escolas de idiomas australianas desde 1990.

ELT Council
O ELT Council supervisiona e
promove todos os aspectos da
qualidade linguística na estadia
em Malta.

Souffle
Principal associação profissional
para escolas de idiomas na
França.

Imagine
A marca de Educação Imagine é
concedida a escolas acreditadas
que satisfaçam os padrões de
excelência do governo canadense
e provincial.

English UK
A maior e mais importante associação para escolas no Reino
Unido. A associação monitora a
qualidade do ensino, da acomodação e do programa de lazer.

ACELS
O ACELS é atualmente o órgão
nacional irlandês responsável
pelo desenvolvimento e gestão de
um esquema de inspeção/reconhecimento de organizações de
Ensino do Idioma Inglês (ELTOs,
sigla em inglês) nacionalmente.

Instituto Cervantes
O instituto regularmente controla
as escolas de idiomas na Espanha.

Outras importantes associações:
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SISTEMA DE SUCESSO
EUROCENTRES
O inovador SISTEMA DE SUCESSO EUROCENTRES é o selo de
distinção da Eurocentres. Ele é construído sobre 3 pilares: excelência
acadêmica, treinamento, comunidade & serviços. Cada um destes pilares é apoiado pela plataforma on-line my.Eurocentres.

SISTEMA DE SUCESSO EUROCENTRES
Excelência Acadêmica

Treinamento

Comunidade e Serviços

• Ensino de grupo personalizado

• Avaliação pessoal de necessidades

• Localizações centrais

• Aulas estimulantes e animadas

• Conteúdo do curso baseado em metas
pessoais de aprendizado

• Infraestrutura moderna

• Situações da vida real
• Última tecnologia e metodologia
• Corpo docente excelentemente treinado
• Certificado final detalhado
• Consultor permanente do Conselho
Europeu para o ensino e treinamento de
idiomas

• Desenvolvimento de habilidades
de comunicação, interpessoais e
interculturais
• Acompanhamento do progresso e
feedback individuais
• Plano de estudos personalizado
• Recomendações para estudo por conta
própria

• Mistura de nacionalidades balanceada
• Escolas reconhecidas
• Acomodações cuidadosamente
selecionadas
• Atividades sociais e excursões
estimulantes
• Assistência pessoal

• Sessões de estudo guiadas
• Revisão Individual a cada duas semanas

• Disponível 24/7 no mundo inteiro
• Ensino de aprendizagem moderno
• Rápido progresso de aprendizado
• Plano de estudos sob medida
• Plataforma “on line” de atividades sociais e de aprendizado da língua
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A nossa plataforma on-line my.Eurocentres é o seu acesso 24/7 à sua
experiência Eurocentres. my.Eurocentres é uma nova e sensacional
maneira de aprender um idioma estrangeiro. Você será um membro da
comunidade Eurocentres sempre. Você ganhará acesso à sua conta
personalizada quando fizer a sua matrícula.

Antes da sua chegada:
•
•
•
•
•

comece a fazer o seu plano de aprendizado;
pratique on-line;
realize testes on-line;
comunique-se com seus futuros colegas;
escolha seus eventos sociais.

Durante a sua estadia:
• acesse as tarefas e revisões do seu professor;
• reveja o vocabulário enviado da aula no seu aplicativo móvel;
• receba recomendações para o aprendizado;
• siga exercícios multimídia on-line;
• trace o seu progresso;
• interaja com os seus colegas de curso;
• inscreva-se nos eventos sociais.

7
1

Seu plano de estudo pessoal

2

Orientação Tutorial

3

Seu progresso

4

Conheça seus colegas

5

Inscreva-se para atividades sociais

6

Pratique

7

Faça provas on-line

8

Informações sobre escolas e locais
E muito mais...

Depois da sua estadia:
• continue seu plano de aprendizado por mais um
mês;
• acesse novas aulas temáticas;
• reveja seu desempenho;
• mantenha contato com seus novos amigos.
• Inscreva-se para um pós-curso adicional, por uma
taxa adicional.

Disponibilidade:
• Plano de estudos e aplicativo móvel disponível para
todos os cursos de inglês;
• O my.Eurocentres está disponível para todos os
cursos de inglês e francês.
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Como consultor para o desenvolvimento do QECR
(Quadro Europeu Comum de Referência para
Línguas), a Eurocentres tem a experiência para
entender seu nível linguístico e orientar para que
você atinja suas metas.

Níveis
Nível de idioma

Inglês

Francês

Italiano

Alemão

Espanhol

Russo

C1 Estes níveis são importantes para estudar na universidade.
B2 Empregadores dão valor a certificados de exame neste nível.
B1 A partir destes níveis você pode usar o idioma no trabalho.
C2

10

• expressar de um modo exato os vários pensamentos e opiniões
• argumentar e defender seus pontos de vista de um
modo ágil
• escrever praticamente sem erros ensaios e
relatórios

CPE
IELTS nível 7.5+
TOEFL* 120
PTEA 85+
BULATS 90–100
TOEIC° 990

DALF C2

CELI 5

Goethe C2

DELE C2
(Superior)

TRKI 4

C1

9

• estar totalmente à vontade no idioma
• ser criativo no idioma e desenvolver um estilo
pessoal
• expressar pontos de vista complexos em reuniões,
seminários, relatórios e apresentações

DALF C1
CCIP (DFA2)

CELI 4

Goethe C1
TestDAF
TDN 5

DELE C1

TRKI 3

8

• intervir de maneira apropriada em discussões
• desenvolver idéias sistematicamente
• enfatizar pontos específicos em reuniões,
seminários, relatórios e apresentações

CAE
IELTS níveis 6.5–7.0
TOEFL* 95–119
PTEA 76–84
BEC Elevado
BULATS 75–89
TOEIC° 985+; 1345+

7

• manter discussões animadas com nativos do idioma
e interagir espontânea e confortavelmente
• apresentar e defender seu próprio ponto de vista
• transmitir informações detalhadas com segurança

DELF B2
Acesso ao
DALF
CCIP (DFA1)

CELI 3

Goethe B2
TestDAF
TDN 3

DELE B2
(Intermediário)

TRKI 2

6

• participar ativamente de discussões mais
prolongadas
• descrever problemas detalhadamente
• reagir a comentários de terceiros
• falar ao telefone sem dificuldade

FCE
IELTS níveis 5.5–6.0
TOEFL* 72–94
PTEA 59–75
BEC Vantagem
BULATS 60–74
TOEIC° 785– 984; 1095–1344

5

• participar de uma conversa sem preparação
• formular pensamentos
• monitorar e transmitir informações
• dar instruções detalhadas

DELF B1

CELI 2

Goethe B1
(ZD)

DELE B1
(Inicial)

TRKI 1

4

• manter uma conversa e bater papo com amigos
• reagir com desenvoltura a diferentes situações
• expressar sentimentos

PET
IELTS níveis 4–5
TOEFL* 42–71
PTEA 43–58
BEC Preliminar
BULATS 40–59
TOEIC° 550–784; 790–1094

3

• fazer-se entender em situações cotidianas
previsíveis
• obter informações específicas
• descrever eventos e experiências pessoais

KET
TOEFL* 18–41
PTEA 30–42
BULATS 20–39
TOEIC° 225–549; 385–789

DELF A2
CCIP (CFS,
CFP, CFTH)

CELI 1

Goethe A2

DELE A2

TBU

2

• obter informações simples
• entender respostas dadas a perguntas
• discutir o que fazer
• descrever atividades

1

• comunicação simples em férias
• fazer reservas em hotéis
• conseguir o que deseja em restaurantes e lojas

BULATS 0–19
TOEIC° 120–224; 200-384

DELF A1

Goethe A1

DELE A1

B2

B1

A2

A1

A1–C2: Quadro Europeu Comum de Referência (QECR)
0–10: Escala Eurocentres de Proficiência no Idioma

8|

* TOEFL (Atualmente sendo revisado): A pontuação dada é para o teste TOEFL iBT, como um total para leitura, audição,
conversação e escrita.
° TOEIC: Pontuação combinada para audição e escrita; pontuação combinada TOEIC para audição, leitura, conversação e
escrita.

Horário
Exemplo de horário semanal
Segunda

Terça

9:00 – 09:50h

9:50 – 10:40h

Quarta

Quinta

Sexta

Audição
e conversação

Gramática – Extensão
e revisão

Idioma em contexto – Apresentação e treino

Gramática – extensão
e revisão

Audição
e conversação

Vocabulário

Intervalo

11:00 – 11:50h

Conversação –
exercícios
de comunicação

Idioma em mídia autêntica –
TV, Internet, jornais, etc.

Fala –
exercícios
de comunicação

Escrita

Idioma em mídia autêntica –
TV, Internet, jornais, etc.

11:50 – 12:40h

Leitura e vocabulário

Centro de aprendizado com
my.Eurocentres

Fala –
exercícios
de comunicação

Discussão

Revisão e teste
semanal

Almoço

13:40 – 14:30h

Aulas especializadas

Aulas especializadas

Aulas especializadas

Aulas especializadas

14:45 – 15:35h

Aulas especializadas

Aulas especializadas

Clube de estudos

Aulas especializadas

15:35 – 16:25h

Clube de estudos

Aulas especializadas

Aulas especializadas

Aulas especializadas

Estudo por conta própria ou
atividade social ou livre

= 20 Básico (20 aulas)
+

/

= 25 Intensivo (25 aulas)

+

+

= 30 Super Intensivo (30 aulas)

As aulas especializadas são modulares e podem ser escolhidas para
preparação para exames, negócios, etc.
A tabela de horários na sua escola poderá ser diferente deste exemplo.
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Cursos
Todos os cursos
Idade mínima: 16
Sydney, Melbourne: 18
Máximo por classe: 14
Cidade do Cabo, Cusco: 10
Moscou, São Petersburgo, Malta,
Valência e Lunenburg: 12
Sydney, Melbourne: 18
Duração das aulas: 50 minutos
Sydney, Melbourne: 60 minutos
Barcelona: 55 minutos
Malta: 45 minutos
Certificado Final com descrição
detalhada da sua competência no
idioma
Duas aulas semanais no Clube de
Estudos com apoio
(apenas em escolas Eurocentres)
Tutoriais um a um a cada duas
semanas (apenas em escolas
Eurocentres)
Testes semanais e aulas
de revisão
(apenas em escolas Eurocentres)
Horas de estudo por semana:
20 x 50 minutos = 16.5 horas
25 x 50 minutos = 21 horas
30 x 50 minutos = 25 horas
Melbourne, Sydney:
20 x 60 minutos = 20 horas
Barcelona:
20 x 55 minutos = 18.5 horas
25 x 55 minutos = 23 horas
Malta:
20 x 45 minutos =15 horas
25 x 45 minutos = 19 horas
30 x 45 minutos = 22.5 horas
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Idioma Geral

Idioma Geral

Idioma Geral

20 Básico

25 Intensivo

30 Super-Intensivo

Aulas por semana
20

Aulas por semana
25

Aulas por semana
30

Nível de ingresso Eurocentres
0–9
exceto
Lausanne: 0–7
Sydney, Melbourne: 1–9

Nível de ingresso Eurocentres
0–9
exceto
Lausanne: 0–7

Nível de ingresso Eurocentres
0–9

Duração
2–52 semanas
Datas de início
Semanalmente
Disponível em
todas as escolas exceto em Columbia
University, Michigan University e Kanazawa

20 aulas de Idioma Geral por
semana. Este é o núcleo de seu
curso, com o qual asseguramos
seu sucesso no aprendizado. Seu
professor planeja um programa
equilibrado, totalmente integrado
e variado, que tem por base suas
necessidades de aprendizado. 5 a
10 aulas por semana são dadas
por um assistente, que colabora
com seu professor na implementação do plano semanal. Todas as
sextas, durante a aula de revisão,
você terá a oportunidade de revisar a semana passada e fazer
sugestões para a semana seguinte.
Esta abordagem assegura um
aprendizado orientado, com
metas, empolgante para os alunos
que optam por um curso de longa
ou curta duração.

Duração
2–52 semanas
Datas de início
Semanalmente
Disponível em
Londres Central, Londres Eltham,
Cambridge, Brighton, Bournemouth,
Dublin, San Diego, Vancouver, Toronto,
Cairns, Cidade do Cabo, Paris, Amboise,
La Rochelle, Lausanne, Valência, Berlim,
São Petersburgo, Moscou, Malta,
Lunenburg

20 aulas de Idioma Geral mais 5
Aulas Especializadas por semana.
Aprofunde seu conhecimento do
idioma e desenvolva sua confiança. Este curso permitirá que
você pratique mais suas habilidades no idioma, especialmente a
conversação e a escrita. Também
haverá a oportunidade de trabalhar detalhes de gramática e de
pronúncia, com os quais você
tenha dificuldades.

Duração
2–52 semanas
Datas de início
Semanalmente
Disponível em
Londres Central, Londres Eltham,
Cambridge, Brighton, Bournemouth,
Dublin, San Diego, Vancouver, Toronto,
Cairns, Cidade do Cabo, Valência, Malta,
Lunenburg

20 aulas de Idioma Geral mais 10
Aulas Especializadas por semana.
Aprofunde seu conhecimento do
idioma e desenvolva sua confiança. Este curso permitirá que
você pratique mais suas habilidades no idioma, especialmente a
conversação e a escrita. Também
haverá a oportunidade de trabalhar detalhes de gramática e de
pronúncia, com os quais você
tenha dificuldades.

Programa de
Idioma
Atividades Culturais para Negócios
25 Intensivo

25 Intensivo

Idioma
para Negócios
Formação
Profissional

Aulas
particulares
Individuais

Aulas por semana
25

Aulas por semana
25

Aulas por semana
20 / 25 / 30

Aulas por semana
5–40

Nível de ingresso Eurocentres
0–9
exceto
Barcelona, Cusco: 2–9

Nível de ingresso Eurocentres
4–7

Nível de ingresso Eurocentres
5–9

Nível de ingresso Eurocentres
0–9

Duração
2–12 semanas
exceto
Paris: 2–8 semanas
Lausanne: 2 semanas

Duração
Curso proporcional / formação em
semanas:
RU: 4–12 / 4–12
Irlanda: 4–48 / 4–12
Cairns: 4–8 / 4–8
Cidade do Cabo: 4–48 / 12–24
Malta: 2 / 12–52
Paris: 4–8/4–24
São Petersburgo: 4–48 / 4–24
Valência: 4–48 / 8–36

Duração
2–52 semanas

Duração
2–52 semanas
exceto
Barcelona: máx. 12 semanas
Kanazawa: de março a outubro
Datas de início
Semanalmente
Kanazawa: ver página da escola
Disponível em
Barcelona, Cusco, Florença, Kanazawa,
Lunenburg

20 aulas de Idioma Geral mais 5
aulas de atividades culturais por
semana. Mergulhe em uma nova
cultura; conheça realmente o país
com uma empolgante variedade
de atividades diferentes, p. ex.,
literatura, história, visitas a exposições, moda, etc. Além do curso,
você poderá se inscrever em cursos de moda, culinária, flamenco,
História da Arte, etc. nos vários
destinos. Peça mais informações
ao seu orientador.

Datas de início
Semanalmente
exceto
Paris: ver página da escola
Lausanne: ver página da escola
Disponível em
Londres Central, Londres Eltham,
Cambridge, Brighton, Bournemouth,
Dublin, San Diego, Vancouver, Toronto,
Cairns, Paris, Lausanne, Valência,
São Petersburgo, Moscou, Lunenburg

20 aulas de Idioma Geral mais 5
aulas de Negócios por semana.
Ser capaz de comunicar eficazmente é essencial para viver no
atual mundo de negócios altamente competitivo. Com as nossas aulas especializadas você vai
receber a melhor preparação possível para negociar num ambiente
internacional. As aulas integram
estratégias e incorporam vocabulário, discussões, estudos de caso
e simulações. As habilidades na
comunicação incluem: reuniões,
negociações, apresentações, telefonemas e redação de e-mails,
cartas e memorandos.
Cursos adicionais de negócios:
20 Negócio Básico
20 aulas Idioma para Negócios por
semana.
Disponível em Cidade do Cabo

Datas de início
Semanalmente
exceto
Paris: mensalmente
Nota
Apenas combinado com um curso de
idioma
Disponível em
Londres Central, Londres Eltham,
Cambridge, Brighton, Bournemouth,
Dublin, Cairns, Cidade do Cabo, Paris,
Valência, São Petersburgo, Moscou

O uso prático do idioma no dia a
dia profissional é a chave para
intensificar a sua agilidade no
idioma. Assim, você vai ganhar
experiência intercultural e, ao
mesmo tempo, experiência profissional. Contudo, você terá que ser
uma pessoa aberta para este tipo
de programa: querer aprender e
se adaptar às necessidades da
empresa associada. O curso terá
que compreender um período de
aprendizado do idioma e, logo em
seguida, um período de formação
profissional em tempo integral.
Peça mais informações sobre a
Formação Profissional ao seu
orientador.

Datas de início
Semanalmente
Disponível em
todas as escolas Eurocentres

A inscrição em aulas individuais é
totalmente flexível: você pode se
inscrever como um extra a outros
cursos no Eurocentres ou como
aulas um a um apenas quando
necessitar. As aulas decorrem no
horário mais conveniente para
você. Estes são somente alguns
exemplos de áreas em que você
pode se especializar durante as
suas aulas um a um:Habilidade
em Fala, Habilidade em Apresentações de Negócios, Treino Pessoal de Gramática, Escrita Formal, Setor Financeiro, Direito,
Turismo, Marketing, Engenharia,
Preparação para Exame de
Idioma (p.ex. IELTS, TOEFL,
TOEIC, DELF, CCIP, DELE,
CELI), etc. Reserve suas aulas
um a um antecipadamente, para
podermos consultar você sobre
suas necessidades e assegurar que
professores especializados na
área escolhida estejam disponíveis.
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Cursos
Cambridge
PET

Cambridge
FCE

Cambridge
CAE

Cambridge
CPE

30 Super-Intensivo

30 Super-Intensivo

30 Super-Intensivo

30 Super-Intensivo

Aulas por semana
30

Aulas por semana
30

Aulas por semana
30

Aulas por semana
30

Nível de ingresso Eurocentres
3

Nível de ingresso Eurocentres
5

Nível de ingresso Eurocentres
7

Nível de ingresso Eurocentres
8

Datas de exame
18.03 / 08.06 / 01.12

Datas de exame
10.03 / 06.06. / 24.08 / 28.11

Datas de exame
11.03 / 07.06 / 25.08 / 29.11

Datas de exame
08.06 / 30.11

Taxas de exame (aprox.)
GBP 143 / AUD 290–340

As datas podem variar

As datas podem variar

Cairns: o exame pode ser realizado em
Brisbane ou Sydney

Taxas de exame (aprox.)
GBP 154 / CAD 295 / EUR 132–180 /
USD 350 / AUD 290–340

Taxas de exame (aprox.)
GBP 160 / CAD 295 / EUR 138–190 /
USD 350 / AUD 290–340

Início
09.01
13.03
11.09

Fim
17.03
02.06
01.12

Duração
10 semanas
12 semanas
12 semanas

Detalhes
Você pode iniciar o seu curso mais tarde. A
duração mínima dos cursos é de 8 semanas.
Se optar, se inscreva no exame antes da sua
chegada.
A data do exame oral pode coincidir com a
data do exame de escrita (ver datas acima).
Reserve acomodação por uma semana
completa.
Disponível em
Londres Eltham, Cairns

20 aulas de Idioma Geral mais
5 aulas de exame técnico e 5 aulas
de exame prático orientado por
semana. A estrutura do curso
poderá variar. O PET avalia a
compreensão auditiva, oralidade,
leitura e escrita. O exame pode
ser feito num Centro de Exames
local.

!
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Início
02.01
13.03
12.06
04.09

Fim
10.03
02.06
18.08
24.11

Duração
10 semanas
12 semanas
10 semanas
12 semanas

Início
02.01
13.03
12.06
04.09

Fim
10.03
02.06
18.08
24.11

Duração
10 semanas
12 semanas
10 semanas
12 semanas

As datas podem variar
Taxas de exame (aprox.)
GBP 165 / EUR 142 / AUD 290–340
Início
13.03
04.09

Fim
02.06
24.11

Duração
12 semanas
12 semanas

Detalhes
Você pode iniciar o seu curso mais tarde. A
duração mínima dos cursos é de 8 semanas.
Se optar por isso, se inscreva no exame
antes da sua chegada.
A data do exame de expressão oral pode
coincidir com a data do exame de expressão
escrita (ver datas acima). Reserve
acomodação por uma semana completa.

Detalhes
Você pode iniciar o seu curso mais tarde. A
duração mínima dos cursos é de 8 semanas.
Se optar por isso, se inscreva no exame
antes da sua chegada.
A data do exame de expressão oral pode
coincidir com a data do exame de expressão
escrita (ver datas acima). Reserve
acomodação por uma semana completa.

Detalhes
Você pode iniciar o seu curso mais tarde. A
duração mínima dos cursos é de 8 semanas.
Se optar por isso, se inscreva no exame
antes da sua chegada.
A data do exame de expressão oral pode
coincidir com a data do exame de expressão
escrita (ver datas acima). Reserve
acomodação por uma semana completa.

Cidade do Cabo, Cairns,
Sydney e Melbourne: datas a pedido.

Cidade do Cabo, Cairns,
Sydney e Melbourne: datas a pedido.

Cidade do Cabo: datas a pedido

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham,
Cambridge, Brighton, Bournemouth, Dublin,
San Diego, Toronto, Vancouver, Cidade do
Cabo, Cairns, Sydney, Melbourne

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham,
Cambridge, Brighton, Bournemouth, Dublin,
San Diego, Toronto, Vancouver, Cidade do
Cabo, Cairns, Sydney, Melbourne

20 aulas de Idioma Geral mais
5 aulas de exame técnico e 5 aulas
de exame prático orientado por
semana. A estrutura do curso
poderá variar. O FCE avalia compreensão auditiva, leitura, escrita
e conhecimento do idioma, é considerado a primeira qualificação
profissional séria e pode ser realizado em centros locais de exames.

20 aulas de Idioma Geral mais
5 aulas de exame técnico e 5 aulas
de exame prático orientado por
semana. A estrutura do curso
poderá variar. O CAE avalia a
compreensão auditiva, conversação, leitura, escrita e conhecimento do idioma e requer um
conhecimento abrangente de gramática e vocabulário. O exame
pode ser feito num Centro de
Exames local.

Disponível em
Cambridge, Cairns, Cidade do Cabo

20 aulas de Idioma Geral mais
5 aulas de exame técnico e 5 aulas
de exame prático orientado por
semana. A estrutura do curso
poderá variar. O CPE avalia a
compreensão auditiva, conversação, leitura, escrita e conhecimento do idioma e requer um
conhecimento abrangente de gramática e vocabulário. O exame
pode ser feito num Centro de
Exames local.

Garantia de sucesso nos exames Cambridge PET / FCE / CAE / CPE
O Eurocentres garante que você passe com o mínimo no exame de idioma inglês Cambridge, que o Eurocentres preparou para você. Esta garantia se aplica a todos
os cursos preparatórios Cambridge feitos no RU. Para mais informações consulte www.eurocentres.com ou fale com o seu orientador.

IELTS

IELTS

TOEFL

25 Intensivo ou
30 Super-Intensivo

IELTS Integral

25 Intensivo

English for
Academic Purposes
(EAP)
20 Basic

Aulas por semana
25 / 30

Aulas por semana
20 / 25 / 30

Aulas por semana
25

Aulas por semana
20

Nível de ingresso Eurocentres
4
exceto Cidade do Cabo: 5

Nível de ingresso Eurocentres
5

Nível de ingresso Eurocentres
5
exceto Canadá:2

Nível de ingresso Eurocentres
5

Datas de exame
Pergunte ao seu orientador

Início
Semanalmente

Taxas de exame (aprox.)
EUR 172 / CAD 295 / USD 200

Duração
Sydney, Melbourne: 12 semanas
Lunenburg: 12–24 semanas

Datas de exame
A frequência dos exames varia de uma vez
por mês a quase todas as semanas.
Pergunte ao seu orientador sobre a data dos
exames.
Taxas de exame (aprox.)
GBP 160–165 / CAD 309 / EUR 165–200 /
AUD 330–390 / USD 225
Início
Semanalmente
Duração
2–52 semanas
Disponível em
Londres Central, Londres Eltham,
Cambridge, Brighton, Bournemouth, Cidade
do Cabo, Cairns, San Diego, Toronto,
Vancouver, Malta, Lunenburg

20 aulas de Idioma Geral mais
5 aulas de exame técnico e um
adicional de 5 aulas de exame
prático orientado com a opção de
Super-Intensivo por semana.
Curso preparatório para o IELTS
(Sistema de Avaliação Interna
cional na Língua Inglesa). IELTS
avalia a compreensão auditiva,
conversação, leitura e escrita e é
requisito para ingresso em universidades na Grã-Bretanha,
Austrália, Canadá, Nova Zelândia
e África do Sul. O Eurocentres é
um dos maiores centros de exames IELTS na Europa. Graças à
nossa competência em avaliar,
sabemos exatamente o que é
necessário para alcançar a nota
exigida.

Datas de exame
A frequência dos exames varia de uma vez
por mês a quase todas as semanas.
Pergunte ao seu orientador sobre a data dos
exames.
Taxas de exame (aprox.)
GBP 160–165 / CAD 309 / EUR 165–200 /
AUD 330–390 / USD 225

Início
Semanalmente

Início
Semanalmente

Duração
2–52 semanas

Duração
2–24 semanas

Disponível em
San Diego, Vancouver, Toronto, Cidade do
Cabo (O centro de exames para a Cidade do
Cabo pode ser em Joanesburgo)

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham,
Cambridge, Brighton, Bournemouth, Cairns,
Sydney, Melbourne, San Diego, Toronto,
Vancouver, Dublin

20, 25 ou 30 aulas preparatórias
para o exame por semana. Curso
preparatório para o IELTS (Sistema de Avaliação Internacional
na Língua Inglesa). IELTS avalia
a compreensão auditiva, conversação, leitura e escrita e é requisito para ingresso em universidades na Grã-Bretanha, Austrália,
Canadá, Nova Zelândia e África
do Sul. O Eurocentres é um dos
maiores centros de exames IELTS
na Europa. Graças à nossa competência em avaliar, sabemos exatamente o que é necessário para
alcançar a nota exigida.

20 aulas de Idioma Geral mais
5 aulas preparatórias para o
exame por semana. Curso preparatório para o TOEFL (Teste de
Inglês como Língua Estrangeira).
TOEFL avalia a compreensão
auditiva, conversação, leitura e
escrita num contexto acadêmico e
é requisito para ingresso nas universidades

Disponível em
Sydney, Melbourne, Lunenburg

20 aulas de inglês para fins acadêmicos por semana. Este curso
desenvolverá seu idioma acadêmico e suas habilidades de
estudo, assegurando uma participação bem-sucedida na educação
superior. Você será treinado para
se comunicar efetivamente sobre
assuntos acadêmicos em tutoriais
e conferências, usar habilidades
de pesquisa, seguir as mais importantes convenções acadêmicas
por escrito e para ter independência como aluno.

Baixar app gratuito
Baixe o App gratuito para a preparação do exame IELTS. Aumente seu vocabulário e torne-se um especialista em várias áreas como compreensão e explicação de
gráficos. Graças à grande quantidade de questionários e exercícios, você vai avançar rapidamente e ainda receber com frequência feedback sobre o seu progresso no
idioma e sugestões de áreas em que deve focar.
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Cursos
TOEIC
25 Intensivo ou
30 Super-Intensivo

DELF A1–B2
DALF C1

Instituto Goethe
B1–C2

25 Intensivo

25 Intensivo

Aulas por semana
25 / 30

Aulas por semana
25

Aulas por semana
25

Nível de ingresso Eurocentres
4
exceto Canadá: 2

Nível de ingresso Eurocentres
2–8
exceto Lausanne: 1–7 (no DALF)

Nível de ingresso Eurocentres
4

Datas de exame
Uma a duas vezes por mês

Datas de exame
Pergunte ao seu orientador

Taxas de exame (aprox.)
EUA/Canadá: USD 110 / CAD 140–180

Taxas de exame (aprox.)
EUR 90–145 / CHF 200–370

Início
Semanalmente

Início
Pergunte ao seu orientador

Duração
2–52 semanas

Duração
2 / 4 semanas
exceto Lausanne: 2 semanas

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham,
Cambridge, Brighton, Bournemouth,
San Diego, Vancouver, Toronto

20 aulas de Idioma Geral mais
cinco aulas de exame prático
orientado e um adicional de
5 aulas de Idioma para Negócios
com a opção de Super-Intensivo
por semana. Curso preparatório
para o TOEIC (Teste de Inglês
para a Comunicação
Internacional). TOEIC avalia a
compreensão auditiva e leitura
num contexto empresarial, mais o
conhecimento do idioma. Exame
separado de expressão oral e
escrita disponível.
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Datas de exame
Uma vez por mês
Taxas de exame (aprox.)
EUR 180–295
Início
Pergunte ao seu orientador
Duração
2–52 semanas
Disponível em
Berlim

Disponível em
Paris, La Rochelle, Amboise, Lausanne

20 aulas de Idioma Geral mais
5 aulas preparatórias para o
exame e cinco aulas adicionais de
inglês para negócios com uma
opção super intensiva por semana.
Este curso prepara para o DELF
(Diplôme d’Etudes en Langue
Française, níveis A1, A2, B1 e B2)
e DALF (Diplôme Appronfondi
de Langue Française, níveis C1 e
C2). 19-O DELF destina-se a
usuários de nível básico independente, e DALF para usuários
avançados. Os exames avaliam
compreensão auditiva geral, leitura, conversação e escrita de
modo comunicativo. Os exames
respeitam os parâmetros oficiais
de avaliação definidos pelo
governo francês para não-nativos
da língua. DELF B2 e DALF C1
são exames exigidos para estudantes estrangeiros que queiram
candidatar-se à maioria das universidades francesas.

20 aulas de Idioma Geral mais
5 aulas preparatórias para
o exame por semana. Curso preparatório para os exames do
Instituto Goethe.
B1/ZD: avalia a compreensão
auditiva, conversação, leitura e
escrita de um modo comunicativo.
B2: avalia a compreensão auditiva, conversação, leitura e escrita
do idioma em geral. A primeira
qualificação importante para profissionais.
C1: avalia a compreensão auditiva, conversação, leitura, escrita,
incluindo a abordagem de tópicos
e textos exigentes. Qualificação
para universidades.
C2: avalia a compreensão auditiva, conversação, leitura e escrita
em situações da vida profissional,
qualificação para universidades
alemãs.

Mais exames a pedido:

TestDaf

Alemão

DFP

Francês

DELE

Espanhol

CELI

Italiano

Idioma
Semestre / Ano
Ano Escolar
Aulas por semana
20 / 25 / 30
(pode variar para diferentes destinos)
Nível de ingresso Eurocentres
0–9
exceto
Lausanne: 0–7
Sydney, Melbourne: 1–9
Duração
24–48 semanas
exceto RU: min. 22 semanas
Datas de início
Semanalmente
Disponível em
Londres Central, Londres Eltham,
Cambridge, Bournemouth, Brighton,
Cidade do Cabo, San Diego, Toronto,
Vancouver, Cairns, Melbourne, Sydney,
Dublin, Paris, La Rochelle, Amboise,
Lausanne, Barcelona, Valência, Berlim,
Florença, Malta, Lunenburg

Para os alunos que desejam estudar por 24 semanas ou mais, a
Eurocentres oferece o atrativo
programa semestral e anual. O
programa baseia-se em 20 aulas
gerais de idioma mais 5 ou 10
lições especializadas por semana.
Garantimos um aprendizado
bem-sucedido, com um programa
balanceado, totalmente integrado
e variado que se baseia em suas
necessidades.

Open Choice
Curso para jovens
Aulas por semana
20 mais determinadas atividades sociais

Escolha livremente e combine diferentes escolas e idiomas, além
de variar o conteúdo de seu curso. O SISTEMA DE SUCESSO
EUROCENTRES é mundialmente padronizado, o que permite que
você continue seu curso e também explore o mundo. Você pode alterar
a escola após cada período (12 semanas) - 24 semanas até duas escolas,
36 semanas até três escolas/idiomas, 48 semanas até quatro escolas/
idiomas. Em cada período, aplicam-se as taxas da respectiva escola.

Idade
16*–19 anos
*15 anos para reservas em grupo.
Nível de ingresso Eurocentres
1–9
Duração
2–3 semanas
Datas de início
09.01–24.02 todas as segundas-feiras
03.04–28.04 todas as segundas-feiras
19.06–25.08 todas as segundas-feiras
Preços mediante solicitação
Disponível em
Londres Eltham

20 aulas gerais por semana, além
de atividades sociais adicionais.
Para estudantes que desejam
melhorar suas habilidades de
idioma em um ambiente seguro
e conhecer estudantes de todo
o mundo. A participação em
atividades sociais selecionadas
permite que os estudantes mergulhem na cultura do país.

Peça por cursos adicionais:

Cursos Especiais

Créditos para universidades dos EUA
Os parceiros internacionais do Eurocentres podem distribuir créditos
de universidades norte-americanas para seus estudos Eurocentres. Se
não tomou as devidas providências para que seus estudos Eurocentres
fossem acreditados na sua universidade nos EUA, você continua elegível a receber créditos da University of Wisconsin-Milwaukee (UWM).
Os créditos são distribuídos de acordo com a tabela ao lado, sob a taxa
única de aproximadamente USD$ 420,00.
Escolas Eurocentres que dão créditos para os EUA
• Francês: Paris, Amboise, La Rochelle, Lausanne
• Italiano: Florença
• Alemão: Berlim
• Japonês: Kanazawa
• Russo: São Petersburgo
A tabela abaixo serve como um guia de conversão de horas de aula em
horas de crédito (16 horas de aula = 1 crédito).

Semanas

Curso Básico
(20 aulas por semana)

2 semanas

Curso Intensivo
(25 aulas por semana)
2 créditos

4 semanas

5 créditos

6 créditos

6 semanas

8 créditos

9 créditos

8 semanas

10 créditos

12 créditos

12 semanas

15 créditos

19 créditos
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Acomodação
Fazemos o possível para que você se sinta totalmente à vontade nas
acomodações do seu país anfitrião. Quer você fique hospedado em
casa de família, em residência estudantil, em um hotel ou pensão, pode
ter a certeza de que todas as acomodações foram cuidadosamente selecionadas pelo Eurocentres. Você poderá escolher a opção que melhor
atende sua necessidade.

Casa de família
A maioria dos alunos no Eurocentres optam pelo
nosso programa de hospedagem em casa de família. É
uma das melhores maneiras de conhecer os costumes
do seu país anfitrião e uma chance bacana de praticar
seus novos conhecimentos linguísticos. Você terá um
quarto só para você, mobiliado de acordo com os
bons padrões locais. Se você tem pedidos especiais,
como uma dieta vegetariana, nos informe ao preencher o formulário de matrícula. Faremos o possível
para satisfazer os seus pedidos ao selecionarmos a sua
acomodação. As casas de família – com e sem crianças, casais mais velhos e pessoas solteiras – são cuidadosamente selecionadas e inspecionadas com regularidade pelo nosso departamento de acomodação.
Seguindo parâmetros exatos de qualidade. Há vários
anos que trabalhamos com os nossos anfitriões e
todos eles possuem já uma vasta experiência em cuidar de seus hóspedes.

Residência estudantil

“Tive uma experiência maravilhosa
com a minha família anfitriã;
eles tornaram minha estadia aqui
ainda mais agradável.”
Stephanie Wanderley Barreto, do Brasil

Em residência estudantil você terá a possibilidade de
conhecer alunos vindos de todas as partes do mundo e
de construir e aprofundar novas amizades. Você terá o
seu próprio quarto e será responsável pelas suas refeições. Algumas residências ficam perto de refeitórios
universitários, onde você pode comer por um preço
razoável. Outras têm cozinhas comuns, onde você
pode preparar as suas refeições, embora nem todas
estejam equipadas com utensílios de cozinha.

Hotel ou apartamento
A maioria dos nossos apartamentos são simples e os
estúdios são comfortáveis, com quarto/sala de estar e
cozinha. O tipo de apartamento varia de acordo com
a localização. É com satisfação que também proporcionamos ou aconselhamos acomodação em hotéis de
duas, três ou quatro estrelas, ou em pensões.

16 |

Atividades sociais
Aproveite uma vida social cheia de diversão e conheça novos amigos
com nosso animado programa de atividades. Todos os nossos alunos
são incentivados a visitar as inúmeras atrações turísticas, ir a eventos
de entretenimento e participar de atividades divertidas que nossos
destinos linguísticos oferecem aos visitantes. Para mais informações,
verifique sua conta my.Eurocentres ou pergunte diretamente na escola.

Exemplo de eventos no my.Eurocentres em Londres:
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Câmaras do
Parlamento
14:00

Clube de estudo
14:00

Futebol ao ar livre
15:00

Greenwich de barco
14:00

Visita ao teatro
Shakespeare’s Globe
17:00

Torre de Londres
16:00

Windsor, Stonehenge
e Salisbury
07:30

Cambridge
08:30

Visita ao Palácio de
Kensington
16:30

Vilas de Oxford,
Stratford e Cotswold
07:30

Museu Madame
Tussauds
15:00
Tour na BBC TV
16:00

Boliche
19:30

Visita aos Reais
Jardins Botânico de
Kew
15:00
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Grã-Bretanha e Irlanda
Londres Central

Londres Eltham

Cambridge

Uma das maiores cidades do mundo, a cosmopolita Londres estabelece tendências na moda,
na música, no design e no cinema. Nossa
escola está localizada em Victoria e tem acesso
a um jardim privativo. A grande variedade de
bares, restaurantes, teatros e concertos significa que você sempre terá muitas coisas para
fazer.

A escola está localizada próximo de um palácio real em um bairro arborizado chamado
Eltham, perto de Greenwich, onde fica o marcador mundial oficial de tempo. Aproveite as
vantagens de um bairro tranquilo com fácil
acesso à cidade: somente 25 minutos de trem
até a região central de Londres.

Uma das mais famosas e populares cidades
estudantis da Europa, com um pitoresco centro antigo. Cambridge tem a dimensão adequada para se locomover a pé ou de bicicleta.
Jovens do mundo inteiro desfrutam a vida
estudantil. Há inúmeras oportunidades para
praticar esportes, ir ao teatro, cinema, pubs e
fazer compras.

Lidia Zhov, Itália
Os professores são extraordinários porque ensinam com
paixão e por isso eu tive mais
motivação para aprender e
melhorar meu inglês. Para
mim é a melhor escola para aprender inglês por
seu ensino personalizado.

Yuki Nakamoto, Japão
O principal motivo para eu
escolher a Eurocentres London
Eltham é que o local da escola
é bom para estudar, é calmo,
mas ao mesmo tempo é perto
do centro de Londres. Eu gosto do estilo de
ensino da Eurocentres. Tive muitas oportunidades de falar inglês nas aulas.

Fan Vu, Ucrânia
Os professores são muito gentis e têm muito conhecimento
para transmitir e a região é
ótima, com muitos lugares
para os alunos. Realmente
recomendo esta escola a todos que queiram se
preparar para exames ou melhorar o inglês no
geral.

Origem dos alunos em Londres Central

Origem dos alunos em Londres Eltham

Origem dos alunos em Cambridge

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

18

32 % América Latina
3 % Outros
36 %

22 %
7%

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

32 % América Latina
3 % Oriente Médio
36 % Outros

22 %
6%
1%

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

29 % América Latina
1 % Oriente Médio
28 % África

29 %
10 %
3%

Galway
Dublin

Cambridge
London
Bournemouth

Brighton
Escolas Eurocentres
Escolas parceiras. Encontre informações adicionais sobre a Galway
na página 26 ou on-line em www.eurocentres.com.

Brighton

Bournemouth

Dublin

Frequentemente descrita como “Londres à
beira-mar”, Brighton é uma cidade elegante,
vibrante e cosmopolita, com bares e restaurantes para todos os gostos e uma agitada vida
noturna. Um balneário da moda, a menos
de uma hora do centro de Londres. Sua popularidade entre os jovens significa que há sempre muito o que fazer.

Onze quilômetros de praias, penhascos
impressionantes e mais dias de sol do que
qualquer outro balneário no sul da Inglaterra.
Um dos melhores destinos de férias da Inglaterra o ano inteiro, com um custo de vida
baixo. Uma cidade pequena vibrante, cheia de
vida, com muitas oportunidades para praticar
esportes, incluindo o recente desenvolvimento
do «Boscombe Surf Reef ».

Uma cidade dinâmica e movimentada com
uma população jovem, amistosa e vibrante.
Grande variedade de pubs, muitos com música
tradicional irlandesa, galerias de arte, museus,
teatros e salas de concerto. Há sempre alguma
coisa acontecendo em Dublin– e as pessoas têm sempre tempo para você.

Ali Ahmed Al-Doghachi,
Iraque
Os professores são brilhantes,
pacientes e dão muitas
informações aos alunos.
O my.Eurocentres também
ajuda realmente a aperfeiçoar as aptidões
linguísticas. De modo geral, a Eurocentres
Brighton é realmente uma instituição fantástica.

Claudia Rincon Cardenas,
Colômbia
Estudar inglês na Eurocentres
Bournemouth foi uma escolha
brilhante. A equipe de ensino
sempre acompanha o processo
de aprendizado de cada aluno, as aulas são
bem planejadas e há atividades sociais todos os
dias para conhecer gente nova.

Origem dos alunos em Brighton

Origem dos alunos em Bournemouth

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

31 % América Latina
1 % Oriente Médio
17 %

22 %
29 %

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

25 % América Latina
10 % Oriente Médio
15 %

Giacomo Giagnoli, Itália
Sou grato a todos que fizeram
da minha estada em Dublin
uma experiência incrível.
Aprendi muito, as aulas
eram excelentes e o curso
era perfeito para mim.

Origem dos alunos em Dublin
20 %
30 %

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

56 % América Latina
9 % Oriente Médio
8 % Outros

7%
9%
11 %
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CURSOS & EXAMES
20 Básico IELTS I*, Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, IELTS I*,
Idioma Geral, IELTS, TOEIC
30 Super-Intensivo CAE, FCE, IELTS I*, Idioma
Geral, IELTS, TOEIC
*I = IELTS Integral

Londres Central
17 Salas de aulas
Sala de estudantes

Quadro Interativo
Jardim

Centro de Aprendizagem
Máquinas com snacks

PREÇOS EM GBP

Sala de Computadores

AUlAS POR
20
25
30
SEMAnA
2 semanas
572
654
730
3 semanas
858
981 1,095
4 semanas
1,120 1,288 1,440
5 semanas
1,400
1,610 1,800
6 semanas
1,680 1,932
2,160
7 semanas
1,960 2,254 2,520
8 semanas
2,160 2,496 2,800
9 semanas
2,430 2,808
3,150
10 semanas
2,700
3,120 3,500
11 semanas
2,970 3,432 3,850
12 semanas
3,120 3,636 4,092
Sem. ad.
260
303
341
24 semanas*
5,520 6,672 7,368
36 semanas*
8,280 10,008 11,052
48 semanas*
11,040 13,344 14,736
*Programa Semestre/Ano de Idioma

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família (zona tube 1&2)*
229
Casa de família (zona tube 3&4)*
192
Residência estudantil**
330
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos

COMPlEMEnTOS

Destaques
• Instalações excepcionais no
coração da cidade de Londres.
• Instalações modernas.
• Centro de exames IELTS.
• Acesse a my.Eurocentres

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Museus e galerias de arte
• Visita ao teatro
• Visita à BBC TV
• Noite no pub

Acomodação
Acomodação em casa de família,
em residência compartilhada ou
em uma das nossas residências
estudantis de qualidade. O trajeto
para a escola é de 30 a 60 minutos de metrô, ônibus ou trem.
Oferecemos uma série de residências, todas elas com quartos
individuais e algumas com cozinha e banheiro privativos.

• Stonehenge e Bath
• Viagem a Gales (Cardiff e
Castelo de Caerphilly)
A escola fecha
02.01. / 14.04. / 17.04. / 01.05. / 29.05. /
28.08.; 25.12.2017–01.01.2018
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Grã-Bretanha

Taxa de matrícula*
90
Materiais do curso por 12 semanas
60
Alta temporada (curso) /sem.**
25
Natal (casa de família) /semana
30
Taxa de tutela para menores de idade/sem. 15
Traslado do aeroporto (LHR) por trecho
124
Aulas individuais, 1 aula
79
* não-reembolsável
** Alta temporada: 19.06.–18.08.
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta
Gastos pessoais / sem. em GBP

150

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J F M A M J J A S O n D
3 6 6 3 2 5 3 7 4 2 6 4
9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
16 20 20 18 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 22 26 24 29 25 23 27
30
30
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de Cambridge: página 12

CURSOS & EXAMES
20 Básico IELTS I*, Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, IELTS I*,
Idioma Geral, IELTS, TOEIC
30 Super-Intensivo CAE, FCE, IELTS I*, Idioma
Geral, IELTS, PET, TOEIC
*I = IELTS Integral

PREÇOS EM GBP
AUlAS POR
20
25
30
SEMAnA
2 semanas
512
584
658
3 semanas
768
876
987
4 semanas
1,000
1,144 1,292
5 semanas
1,250 1,430
1,615
6 semanas
1,500
1,716 1,938
7 semanas
1,750 2,002 2,261
8 semanas
1,920 2,208
2,512
9 semanas
2,160 2,484 2,826
10 semanas
2,400 2,760
3,140
11 semanas
2,640 3,036 3,454
12 semanas
2,748
3,192 3,648
Sem. ad.
229
266
304
24 semanas*
4,944 5,880 6,600
36 semanas*
7,416 8,820 9,900
48 semanas*
9,888 11,760 13,200
*Programa Semestre/Ano de Idioma

Londres Eltham
17 Salas de aulas
Sala de estudantes

Quadro Interativo
Jardim

Centro de Aprendizagem

Sala de Computadores

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
192
Residência estudantil**
330
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
Materiais do curso por 12 semanas
Alta temporada (curso) /sem.**
Natal (casa de família) /semana
Taxa de tutela para menores de idade/sem.
Traslado do aeroporto (LHR) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** Alta temporada: 19.06.–18.08.
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta

90
60
25
30
15
124
61

Gastos pessoais / sem. em GBP

150

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J F M A M J J A S O n D
3 6 6 3 2 5 3 7 4 2 6 4
9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
16 20 20 18 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 22 26 24 29 25 23 27
30
30
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de Cambridge: página 12

Acomodação
Acomodação em casa de família,
residência compartilhada ou residência estudantil. Acomodação
em casa de família a um curto
trajeto de transporte público. As
residências e acomodações compartilhadas possuem banheiros
privados. O trajeto até a escola é
de 35 a 50 minutos. A estadia em
casa de família para menores de
18 anos com garantia de ficar a
uma distância que permita que o
aluno vá a pé para a escola.
A escola fecha
02.01. / 14.04. / 17.04. / 01.05. / 29.05. /
28.08.; 25.12.2017–01.01.2018

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Futebol
• Equitação
• Golfe
• Viagem ao Shakespeare’’s Globe
Theatre

Destaques
• Localização excepcional–localizada no Eltham Palace.
• Arredores tranquilos a apenas
25 minutos do centro de Londres.
• Interior claro e moderno.
• Centro de exames IELTS.
• Curso para jovens.
• Acesse a my.Eurocentres

• Noite no pub
• Viagem a Cambridge
Confira as ofertas
especiais
eurocentres.com/pt/escola-de-idiomas-eltham

Grã-Bretanha
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CURSOS & EXAMES
20 Básico IELTS I*, Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, IELTS I*,
Idioma Geral, IELTS, TOEIC
30 Super-Intensivo CAE, CPE, FCE, IELTS I*,
Idioma Geral, IELTS, TOEIC
*I = IELTS Integral

Cambridge
19 Salas de aulas
Sala de estudantes

Quadro Interativo

Centro de Aprendizagem

Pátio / Varanda

Cafetaria

PREÇOS EM GBP

Sala de Computadores

AUlAS POR
20
25
30
SEMAnA
2 semanas
628
744
858
3 semanas
942
1,116 1,287
4 semanas
1,220 1,448 1,684
5 semanas
1,525
1,810
2,105
6 semanas
1,830
2,172 2,526
7 semanas
2,135 2,534 2,947
8 semanas
2,296 2,760 3,232
9 semanas
2,583
3,105 3,636
10 semanas
2,870 3,450 4,040
11 semanas
3,157 3,795 4,444
12 semanas
3,288 3,972 4,668
Sem. ad.
274
331
389
24 semanas*
5,472 6,648 7,800
36 semanas*
8,208 9,972 11,700
48 semanas*
10,944 13,296 15,600
*Programa Semestre/Ano de Idioma

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO
Casa de família*
Residência estudantil**
* quarto individual, meia-pensão
** quarto-individual, sem refeições

por semana
190
220

COMPlEMEnTOS

Destaques

Atividades

• Ambiente muito acolhedor.

Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):

• A maior parte das acomodações
pode ser facilmente alcançada
de bicicleta.

• Noite no pub

• Escola construída especialmente para o ensino, com salas
de aula espaçosas.

• Residência estudantil muito
perto da escola e da cidade.
• Acesse a my.Eurocentres

• Atividades esportivas

Grã-Bretanha

Acomodação em casa de família
ou residência estudantil. De
bicicleta se chega facilmente à
maioria das casas. A residência
com banheiro privativo fica a
10 minutos a pé da escola.

90
60
25
30
15
149
78

Gastos pessoais / sem. em GBP

150

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS

• Remo no Rio Cam
• Visitas para lugares de interesse cultural
• Viagem a Londres
• Viagem a Stratford-on-Avon e
Castelo de Warwick

22

Acomodação

Taxa de matrícula*
Materiais do curso por 12 semanas
Alta temporada (curso) /sem.**
Natal (casa de família) /semana
Taxa de tutela para menores de idade/sem.
Traslado do aeroporto (LHR) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** Alta temporada: 19.06.–18.08.
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta

A escola fecha
02.01. / 14.04. / 17.04. / 01.05. / 29.05. /
28.08.; 25.12.2017–01.01.2018

J F M A M J J A S O n D
3 6 6 3 2 5 3 7 4 2 6 4
9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
16 20 20 18 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 22 26 24 29 25 23 27
30
30
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de Cambridge: página 12

CURSOS & EXAMES
20 Básico IELTS I*, Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, IELTS I*,
Idioma Geral, IELTS, TOEIC
30 Super-Intensivo CAE, FCE, IELTS I*, Idioma
Geral, IELTS, TOEIC
*I = IELTS Integral

PREÇOS EM GBP
AUlAS POR
20
25
SEMAnA
2 semanas
556
660
3 semanas
834
990
4 semanas
1,072 1,284
5 semanas
1,340 1,605
6 semanas
1,608 1,926
7 semanas
1,876 2,247
8 semanas
2,048 2,464
9 semanas
2,304 2,772
10 semanas
2,560 3,080
11 semanas
2,816 3,388
12 semanas
3,024 3,516
Sem. ad.
252
293
24 semanas*
4,992 6,072
36 semanas*
7,488
9,108
48 semanas*
9,984 12,144
*Programa Semestre/Ano de Idioma

30

Brighton
14 Salas de aulas

Quadro Interativo

Sala de Computadores

Centro de Aprendizagem

Sala de estudantes

Máquinas com snacks

Wi-fi gratuito

766
1,149
1,492
1,865
2,238
2,611
2,648
2,979
3,310
3,641
3,744
312
6,456
9,684
12,912

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
168
Residência estudantil**
265
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
Materiais do curso por 12 semanas
Alta temporada (curso) /sem.**
Alta temporada (Residência estudantil)/sem.**
Natal (casa de família) /semana
Taxa de tutela para menores de idade/sem.
Traslado do aeroporto (LGW) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** Alta temporada: Curso 19.06.–18.08. /
Residência estudantil 03.06.–02.09.
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta
Gastos pessoais / sem. em GBP

90
60
25
30
30
15
92
71

150

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J F M A M J J A S O n D
3 6 6 3 2 5 3 7 4 2 6 4
9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
16 20 20 18 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 22 26 24 29 25 23 27
30
30
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de Cambridge: página 12

Acomodação
Acomodação em casa de família
ou em residência estudantil com
instalações privativas. A maioria
das acomodações fica a curta
distância de ônibus da escola e do
centro da cidade. A residência
estudantil fica a 10 minutos a pé
da escola.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Passeio de bicicleta
• Boliche
• Atividades esportivas na praia
• Karaoke
• Visita ao teatro

Destaques
• Cidade cosmopolita à beira-mar,
muito na moda.
• Resort à beira-mar, moderno, a
menos de 1 hora de Londres.
• Escola situada no coração de
Brighton.
• Centro de exames IELTS,
oferecendo exames mensalmente.
• Acesse a my.Eurocentres

• Viagem a Londres
A escola fecha
02.01. / 14.04. / 17.04. / 01.05. / 29.05. /
28.08.; 25.12.2017–01.01.2018

Grã-Bretanha

23

CURSOS & EXAMES
20 Básico IELTS I*, Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, IELTS I*,
Idioma Geral, IELTS, TOEIC
30 Super-Intensivo CAE, FCE, IELTS I*, Idioma
Geral, IELTS, TOEIC
*I = IELTS Integral

Bournemouth
14 Salas de aulas
Jardim

Quadro Interativo

Cafetaria

Piano

Centro de Aprendizagem

Sala de Computadores

Sala de estudantes

Wi-fi gratuito

PREÇOS EM GBP
AUlAS POR
20
25
30
SEMAnA
2 semanas
536
640
670
3 semanas
804
960 1,005
4 semanas
1,048 1,252
1,316
5 semanas
1,310 1,565 1,645
6 semanas
1,572 1,878
1,974
7 semanas
1,834
2,191 2,303
8 semanas
1,976 2,392 2,520
9 semanas
2,223 2,691 2,835
10 semanas
2,470 2,990
3,150
11 semanas
2,717 3,289 3,465
12 semanas
2,808 3,420 3,636
Sem. ad.
234
285
303
24 semanas*
4,920 5,952 6,288
36 semanas*
7,380 8,928 9,432
48 semanas*
9,840 11,904 12,576
*Programa Semestre/Ano de Idioma

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
142
Residência estudantil**
190
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, café da manhã, mín. 18 anos

COMPlEMEnTOS

Destaques
• Cidade vibrante com oportunidades para prática de esporte.
• Bonito jardim da escola para
intervalos relaxantes.
• Apenas a 10 minutos de
distância da praia e do centro.
• Instalações modernas num
clássico edifício vitoriano.
• Acesse a my.Eurocentres

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Wind-surf
• Equitação
• Noite no pub
• Churrasco na praia
• Viagem a Brighton

Acomodação
Acomodação em casa de família
ou em residência estudantil e, no
verão, em uma residência estudantil com banheiro privativo. As
acomodações ficam a uma curta
distância da escola, de ônibus ou
a pé. (Em certas épocas do ano
os alunos podem ficar hospedados em casas de família, em
quarto particular onde pode
haver mais de 3 alunos.)

• Viagem a Londres
A escola fecha
02.01. / 14.04. / 17.04. / 01.05. / 29.05. /
28.08.; 25.12.2017–01.01.2018
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Grã-Bretanha

Taxa de matrícula*
90
Materiais do curso por 12 semanas
60
Alta temporada (curso) /sem.**
25
Natal (casa de família) /semana
30
Taxa de tutela para menores de idade/sem.
15
Traslado do aeroporto (LHR) por trecho
230
Aulas individuais, 1 aula
71
* não-reembolsável
** Alta temporada: 19.06.–18.08.
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta
Gastos pessoais / sem. em GBP

120

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J F M A M J J A S O n D
3 6 6 3 2 5 3 7 4 2 6 4
9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
16 20 20 18 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 22 26 24 29 25 23 27
30
30
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de Cambridge: página 12

Alpha College of English

CURSOS & EXAMES
20 Básico IELTS I*, Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, Idioma
Geral
30 Super-Intensivo CAE, FCE, Idioma Geral
*I = IELTS Integral

Dublin

PREÇOS EM EUR
AUlAS POR
20
25
30
SEMAnA
2 semanas
490
600
710
3 semanas
735
900 1,065
4 semanas
940
1,140 1,340
5 semanas
1,175 1,425 1,675
6 semanas
1,410
1,710 2,010
7 semanas
1,645 1,995 2,345
8 semanas
1,680 2,080 2,480
9 semanas
1,890 2,340 2,790
10 semanas
2,100 2,600
3,100
11 semanas
2,310 2,860
3,410
12 semanas
2,340 2,940 3,540
Sem. ad.
195
245
295
24 semanas*
4,680 5,880
7,080
36 semanas*
7,020 8,820 10,620
48 semanas*
9,360 11,760 14,160
*Programa Semestre/Ano de Idioma

18 Salas de aulas
Sala de estudantes

Centro de Aprendizagem
Biblioteca

Sala de Computadores

Cafetaria

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
180
Residência estudantil a partir de**
195
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos,
reservas em julho/agosto

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
Alta temporada (casa de família)/sem.**
Natal (casa de família) /semana
Traslado do aeroporto (DUB) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** Alta temporada: 24.06.–02.09.
Material escolar incluído
Outros tipos de acomodação sob consulta
Gastos pessoais / sem. em EUR

75
10
15
70
65

150

Acomodação
Acomodação em casa de família
acessível por transporte público
(tempo médio de viagem de 20 a
40 minutos) ou em residência
estudantil (durante o verão).

Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Música e Dança Irlandesa
• Noite no pub

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J F M A M J J A S O n
3 6 6 3 2 6 3 8 4 2 6
9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13
16 20 20 18 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27
30
29
31
31
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de Cambridge: página 12

Atividades

• Visita ao teatro

D
4
11
18
25

• Clube de Conversação

Destaques
• Metrópole dinâmica com uma
atmosfera jovem e amistosa.
• Escola fica bem no centro de
Dublin.
• Enriqueça o seu inglês com
fotografia ou jogando golfe.
• Cursos especiais individuais a
pedido.

• Estádio Aviva
• Viagem a Glendalough
A escola fecha
02.01. / 17.03. / 17.04. / 01.05. / 05.06. /
07.08. / 30.10.; 25.12.2017–05.01.2018

Irlanda

25

Por favor visite eurocentres.com para mais promoções

Nossa escola associada.

Bridge Mills Galway Language Centre

Galway
Galway é uma charmosa cidade universitária e a
capital comercial e cultural da Costa Oeste da Irlanda.
Aventure-se pelos lindos campos e mergulhe no
cenário de tirar o fôlego de Connemara, no norte, bem
como a fascinante região arqueológica de The Burren,
no sul.
Escola
O Bridge Mills Galway Language Centre é uma escola
de inglês para adultos administrada por uma família,
fundada em 1987. Localizada em um fantástico
moinho reformado do século XVIII, a escola fica diante
do Rio Corrib, bem no centro de Galway City.

Descubra mais

A experiência de uma vida
está à sua espera.

EUA e Canadá
San Diego

Nova Iorque

East Lansing

“A melhor cidade da América” tornou-se um
importante destino de viagens. Clima perfeito
o ano inteiro, praias pitorescas, paisagens
magníficas e espaços culturais transformaram
San Diego no local ideal para estudantes que
querem vivenciar a cultura americana com
segurança e simpatia. A curtas distâncias de
carro ficam Los Angeles, com a Disneyland,
ao norte e o México, ao sul.

Nada é pequeno na Big Apple, a cidade dos
superlativos. Nenhuma outra cidade no
mundo reúne tantas raças, culturas, religiões
e nações. Novas tendências nascem aqui a
toda a hora, entre os arranha-céus de Manhattan, a Broadway, Wall Street e o Central
Park.

Uma típica cidade universitária, mas com
todos os confortos que se espera de uma
grande cidade: restaurantes, cafés, centros
de diversão, shoppings, tudo a poucos passos
do campus e das residências estudantis. Uma
bela e real experiência universitária.

Rudimar Baesso Althoef,
Brasil
O Eurocentres de Columbia
me expôs a um mundo
incrível de oportunidades
que ultrapassaram as
minhas expectativas.

Shani Balas, Israel
Os professores da escola
Eurocentres são pacientes e os
seus métodos de ensino são
muito criativos. Os estudantes
não ficam apenas sentados
escutando, mas se divertem aprendendo.
Estudar aqui foi uma excelente oportunidade
de conhecer pessoas de todo o planeta.

Origem dos alunos em San Diego
Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia
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25 % América Latina
5 % Oriente Médio
15 % Outros

Origem dos alunos em East Lansing

Origem dos alunos em Nova Iorque
25 %
28 %
2%

Europa Ocidental
Ásia
América Latina

10 % Outros
65 %
5%

Hussein Saad, Líbano
Meu estudo em East Lansing
me preparou para ter sucesso no
meu futuro acadêmico porque
melhorou o meu inglês o suficiente para eu compreender e
me comunicar com as pessoas.

20 %

África
Oriente Médio
América Latina

5 % Ásia
40 % Outros
15 %

35 %
5%

Vancouver
Toronto

Lunenburg
Boston

East Lansing

New York

Santa Barbara
Los Angeles
San Diego

Escolas Eurocentres

Miami

Escolas parceiras. Encontre informações adicionais sobre Miami, Nova York, Boston,
Los Angeles e Santa Barbara na página 31 ou on-line em www.eurocentres.com.

Lunenburg

Toronto

Vancouver

Lunenburg é um Local de Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos lugares mais bonitos do Canadá. Lunenburg oferece excelentes
locais para compras, muitos festivais por todo
o ano, divertidos pubs e cafés, além de um
cenário de tirar o fôlego. É uma comunidade
segura, acolhedora e cultural perfeita para os
estudantes de idiomas de todas as idades e
níveis.

Toronto, a quarta maior cidade da América
do Norte, é cosmopolita, tem ótimos restaurantes, eventos esportivos profissionais e oferece muita cultura e música. Uma cidade
modelo com parques, praias e um excelente
sistema de transporte público. E as Cataratas
do Niágara ficam a uma curta distância de
carro.

Cercada pelo mar e pelas montanhas, com
clima ameno, Vancouver se situa entre os
melhores lugares do mundo para se viver. A
cidade oferece uma enorme variedade de
esportes aquáticos e alpinos, para todas as
estações. Descanse em uma das muitas praias
de Vancouver, passeie pela histórica Gastown,
aproveite a ativa vida noturna ou explore um
dos seus 100 belos parques.

Hiyori Hori, Japão
Aprender inglês na Eurocentres
foi divertido. Todos os funcionários eram tão simpáticos e
era fácil conversar com eles.
Adorei esses dias que passei no
Eurocentres.

Alessio Ferracuti, Itália
Tive uma experiência
maravilhosa aqui e alcancei
um dos meus objetivos
mais importantes: o IELTS.
Eu não teria passado no
teste se não tivesse recebido a ajuda e o suporte
dos excelentes professores do Eurocentres.

Jessica de Lima Braun, Brasil
Foi uma experiência
maravilhosa. Gostei muito
da escola, dos professores e
dos funcionários. Todos
são muito comprometidos
aqui no Eurocentres. Escolhi Vancouver
devido à beleza da cidade e da natureza.

Origem dos alunos em Toronto

Origem dos alunos em Vancouver

Origem dos alunos em Lunenburg
Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

10 % América Latina
5 % Oriente Médio
55 %

20 %
10 %

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

14 % América Latina
4 % Oriente Médio
23 % Outros

37 %
18 %
4%

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

12 % América Latina
15 % Oriente Médio
26 %

33 %
14 %
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CURSOS & EXAMES
20 Básico IELTS I*, Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, IELTS I*,
Idioma Geral, IELTS, TOEFL, TOEIC
30 Super-Intensivo CAE, FCE, Idioma Geral
*I = IELTS Integral

San Diego
14 Salas de aulas
Biblioteca

Centro de Aprendizagem
Pátio / Varanda

PREÇOS EM USD

Sala de Computadores

Máquinas com snacks

AUlAS POR
20
25
30
SEMAnA
2 semanas
672
812
946
3 semanas
1,008
1,218
1,419
4 semanas
1,224
1,476
1,724
5 semanas
1,530 1,845
2,155
6 semanas
1,836 2,214 2,586
7 semanas
2,142 2,583 3,017
8 semanas
2,400 2,920 3,392
9 semanas
2,700 3,285 3,816
10 semanas
3,000 3,650 4,240
11 semanas
3,300 4,015 4,664
12 semanas
3,456 4,200 4,992
Sem. ad.
288
350
416
24 semanas*
6,600 8,064 9,576
36 semanas*
9,612 11,664 13,824
48 semanas*
12,816 15,552 18,432
*Programa Semestre/Ano de Idioma

Sala de estudantes

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
275
Residência estudantil**
435
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos
Residência estudantil: preços mensais especiais
sob consulta

COMPlEMEnTOS

Destaques
• Escola fica bem perto do
vibrante Gaslamp Quarter.
• Destino ensolarado.
• Unidade educacional projetada
sob medida, com tecnologia de
última geração, construída em
2015.
• Pátio na cobertura.
• Acesse a my.Eurocentres

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Churrasco na praia
• Parque Safari/Zoológico de
San Diego
• Jogos de beisebol

eurocentres.com/pt/escola-de-idiomas-san-diego

30

EUA

Acomodação em casa de família
ou residência estudantil. Alunos
acomodados em alojamentos
estudantis podem ir a pé para a
escola; a maioria dos estudantes
em casas de família levam a partir de 30 minutos e em média
45 minutos para chegar à escola
de transporte público.

• Viagem a LA/Universal
Studios
• Viagem a Las Vegas

Confira as ofertas
especiais

Acomodação

• Viagem a San Francisco

A escola fecha
02.01. / 16.01. / 20.02. / 24.03. / 29.05. /
16.06. / 04.07. / 04.09. / 06.10. / 10.11. /
23.11. / 24.11. / 25.12.

Taxa de matrícula*
200
Taxa de acomodação*
150
Materiais do curso por 12 semanas
50
Alta temporada (curso) /sem.**
25
Alta temporada (casa de família)/sem.**
25
Alta temporada (residência) / pessoa**
100
Taxa de entrega I-20 (para visto) a partir de 70
Traslado do aeroporto (SAN) por trecho
105
Aulas individuais, 1 aula
100
* não-reembolsável ** Alta temporada: aulas
19.06.–18.08. / acomodações 01.07.–31.08. /
Acomodação em casa de família 24.06.–26.08.
Outros tipos de acomodação sob consulta
Gastos pessoais / sem. em USD

100

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J F M A M J J A S O n
3 6 6 3 1 5 3 7 5 2 6
9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13
17 21 20 17 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27
30
30
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de Cambridge: página 12

D
4
11
18
26

Por favor visite eurocentres.com para mais promoções

Nossas escolas associadas.
ELC – English Lan

guage Center

Los Angeles

Rennert International

Nova Iorque

Los Angeles está
esperando com
as suas
estilosas lojas e
com uma grande
variedade de
atividades. Conh
eça um dos mais
famosos
centros criativos
do mundo para art
es, moda,
culinária e músic
a, bem como um
a região
com praias de pri
meira classe para
surfe.
Escola
Curta o sol na EL
C Los Angeles, situ
ada em
Westwood Village,
o exclusivo lado
oeste da
cidade, onde voc
ê encontrará a com
binação
perfeita de abunda
nte beleza natural,
entretenimento sem
fim e universidad
es e
museus de prime
ira classe.

tem
Nova Iorque – a cidade que nunca dorme
muito a oferecer: arte, música, shopping,
ay
excelentes restaurantes, as luzes da Broadw
e Manhattan.
Escola
ttan.
Rennert está localizada no centro de Manha
andares
As salas de aula ocupam os dois últimos
magníde um edifício e cada sala tem uma vista
.
cidade
da
fica

Descubra mais

Descubra mais

ELC – English Language Cent

Santa Barbara

er

Santa Barbara oferece um cená
rio impressionante,
um clima excepcional e cont
a com uma atmosfera
agradável cheia de cafés a
céu aberto, restaurantes
e uma vibrante área de artes
e cultura.
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Descubra m

Rennert International

Miami

South Beach Miami
é um dos destinos ma
is
vibrantes dos EUA, com
águas azuis tropicais,
praias de areia branca
, imponentes palmeiras
,
restaurantes e vida not
urna agitados, o bairro
art
déco e lojas de estilist
as renomados.
Escola
A Rennert fica a som
ente três quadras da
praia,
com vista para a mo
vimentada área de com
pras
Lincoln Road Mall. A
escola ocupa o terceiro
eo
quarto andar de um
edifício art déco.

ais

Descubra mais

Escola
Próxima da praia, a ELC Sant
a Barbara fica no
distrito cultural e de compras
da cidade. A escola
organiza uma grande variedade
de atividades
ao ar livre para garantir o equi
líbrio perfeito para
você estudar inglês e curtir
a região.

Descubra mais

Columbia University

CURSOS & EXAMES
Programa de 18 aulas por semana
Número de alunos 13–15

Nova Iorque
11 Salas de aulas
Cafetaria

Biblioteca

Pátio / Varanda

Máquinas com snacks

PREÇOS EM USD
Programa de Idioma Americano
(idade min. 18)

Jardim

Ar condicionado

Wi-fi gratuito

03.01.–13.01.

2 semanas

2,766

17.01.–28.04.
22.05.–16.06.
22.05.–11.08.
19.06.–14.07.
19.06.–11.08.
17.07.–11.08.
05.09.–08.12.

14 semanas
4 semanas
12 semanas
4 semanas
8 semanas
4 semanas
14 semanas

11,064
3,688
11,064
3,688
7,376
3,688
11,064

ACOMODAÇÃO
Residence Hall
02.01. 2 semanas
600
Residence Hall
16.01. 14 semanas 4,700
Residence Hall
21.05. 12 semanas 3,900
Residence Hall
21.05. 4 semanas 1,300
Residence Hall 18.06. 8 semanas 2,600
Residence Hall 18.06. 4 semanas 1,300
Residence Hall
16.07. 4 semanas 1,300
Residence Hall 04.09. 14 semanas 4,700
Quarto duplo c / banheiro/WC no mesmo andar.

COMPLEMENTOS

Destaques
• Estude e se hospede em
Upper Manhattan.
• Todas as atrações
turísticas ao alcance.
• Estude em um campus
universitário.
• Misture-se com os estudantes
americanos na universidade.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Eventos desportivos
• Sessão de cinema
• Concertos
• Viagem a Toronto
• Viagem às Cataratas de
Niagara
• Viagem a Washington D.C.
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Acomodação
Em residências estudantis mobiliadas durante o ano inteiro com
ar condicionado, no verão. Da
acomodação até ao ALP é uma
caminhada de apenas 10 minutos.
Aviso sobre as acomodações: a
data exata da acomodação disponível para o verão só é conhecida
pouco antes do curso. A prioridade é dada por ordem de data
de reserva.
A escola fecha
02.01. / 16.01. / 29.05. / 04.07. / 04.09. /
06.11. / 07.11. / 23.11. / 24.11.;
11.12.2017–03.01.2018

Taxa de matrícula e coordenação*
500
Taxa p /processamento do pedido (incluída) 150
Taxap/Escola de Educação Continuada (SCE) 30
Encargo por assessoramento pedagógico
30
Taxa administrativa para alunos e estudantes
internacionais
45
Seguro saúde de**
442
Seguro médico (outono) de**
1,023
Seguro médico (primavera) de**
1,312
* não-reembolsável
** a ser pago na escola
Outros tipos de acomodação sob consulta

INfORMAÇõES gERAIS
Data de chegada: um dia antes do início do curso
Data de partida: no dia após o fim do curso
Após o início do curso, os Termos e
Condições gerais de Negócios da Columbia
University prevalecem.
Preços válidos à data da impressão, mas podem
sofrer alterações.
gastos pessoais / sem. em USD

250

CURSOS & EXAMES
Programa de curso de 20 horas por semana
Número de alunos 14 em média

PREÇOS EM USD
Centro de Idioma inglês
09.01.–27.04.

(idade min. 18)

16 semanas*

10,331

09.01.–24.03.
11 semanas*
7,044
09.01.–04.03.
8 semanas
3,733
09.01.–05.02.
4 semanas
1,948
15.05.–10.08.
13 semanas
5,964
20.06.–10.08.
8 semanas
3,733
17.07.–10.08.
4 semanas
1,948
30.08.–07.12.
15 semanas
10,331
30.08.–03.11.
10 semanas
6,887
* inclui uma pausa de uma semana no meio do
semestre

Michigan State University

East Lansing
4 Salas de aulas
Biblioteca

Centro de Aprendizagem
Jardim

Cafetaria

Sala de Computadores
Máquinas com snacks

Sala de estudantes

Ar condicionado

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO
Owen Graduate Center 09.01. 16 semanas
Owen Graduate Center 09.01. 11 semanas
Owen Graduate Center 09.01. 8 semanas
Owen Graduate Center 09.01. 4 semanas
Owen Graduate Center 15.05. 13 semanas
Owen Graduate Center 01.06. 8 semanas
Owen Graduate Center 17.07. 4 semanas
Owen Graduate Center 30.08. 15 semanas
Owen Graduate Center 30.08. 10 semanas
Quarto particular com outras instalações
compartilhadas, idade mínima 21 anos.

4,457
3,611
3,304
1,736
4,205
2,719
1,531
4,689
3,126

Quarto duplo com outras instalações
compartilhadas, idade máxima 25 anos.

COMPLEMENTOS
Taxa de matrícula e coordenação*
Taxa de acomodação*
Traslado do aeroporto (DTW) por trecho
* não-reembolsável
Seguro de Saúde Obrigatório:
incluído no preço dos cursos.

500
20
30

Acomodação

Traslado e outros tipos de acomodação para 18
a 21 anos sob consulta.

INfORMAÇõES gERAIS
Data de chegada: na 5a.feira antes do início
oficial do curso, teste de ingresso na 6a.feira
Uma vez iniciado o curso, os Termos e
Condições gerais da Michigan State
University prevalecem.
Preços válidos à data de impressão, mas sujeitos
a sofrer alterações.
gastos pessoais / sem. em USD

As residências estudantis ficam
todas situadas em um campus
tipo parque da universidade, o
que permite acesso fácil às aulas,
às lojas e à vida noturna de East
Lansing.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Passeio de Dune Buggy no
Lago Michigan
• Museu Henry Ford e
Greenfield Village
• Jogo de Baseball Local

50

Destaques
• Fácil acesso a Detroit, Chicago
e Toronto.
• Instalações de primeira classe
na distinta Michigan State
University.
• Estude em um campus
universitário.
• Escola poderá ajudá-lo com a
sua candidatura na MSU.

• Visita ao Edifício do Capitólio
de Michigan
A escola fecha
02.01. / 29.05. / 04.07. / 04.09. / 23.11. / 24.11. /
25.12. / 26.12.

• Viagem a Chicago
• Viagem a Toronto

EUA
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Descubra o mundo.

CURSOS & EXAMES
20 Básico EAP, Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, Programa de
Atividades Culturais, Idioma Geral, IELTS
30 Super-Intensivo Idioma Geral, IELTS

PREÇOS EM CAD
AUlAS POR
20
25
SEMAnA
2 semanas
522
632
3 semanas
783
948
4 semanas
1,044 1,264
5 semanas
1,305 1,580
6 semanas
1,566 1,896
7 semanas
1,827 2,212
8 semanas
1,880 2,280
9 semanas
2,115 2,565
10 semanas
2,350 2,850
11 semanas
2,585
3,135
12 semanas
2,820 3,420
Sem. ad.
235
285
24 semanas*
5,520 6,696
36 semanas*
7,992 9,684
48 semanas*
10,656 12,912
* Programa Semestre/Ano de Idioma

30

Lunenburg
6 Salas de aulas

Centro de Aprendizagem

Sala de Computadores

Sala de estudantes

Ar condicionado

Wi-fi gratuito

736
1,104
1,472
1,840
2,208
2,576
2,648
2,979
3,310
3,641
3,972
331
7,776
11,268
15,024

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
200
Residência estudantil**
400
* quarto individual, pensão completa
** Quarto duplo, meia-pensão, min. 18 anos
Existem normas especiais para participantes
abaixo de 18 anos

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
150
Taxa de acomodação*
200
Materiais do curso por 12 semanas
100
Alta temporada (curso) /sem.**
25
Traslado do aeroporto (YHZ) por trecho
90
Aulas individuais, 1 aula
50
* não-reembolsável
** Alta temporada: 03.07.–29.09.
Outros tipos de acomodação sob consulta
Taxas administrativas adicionais aplicáveis para
menores de idade
Gastos pessoais / sem. em CAD

100

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J F M A M J J A S O n D
2 6 6 3 1 5 4 8 5 2 6 4
9 13 13 10 8 12 10 14 11 10 13 11
16 21 20 17 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 23 26 24 28 25 23 27
30
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de início para IELTS (sublinhadas)

Acomodação
Os estudantes podem escolher
entre a acomodação em casa de
família ou em residência estudantil. Todas as acomodações são no
centro de Lunenburg e ficam a
5-20 minutos a pé da escola.
Também há a opção de se hospedar em hotéis nos arredores da
escola.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Viagem a Halifax
• Rafting em onda de
arrebentação
• Observação de baleias
• Peggy’s Cove
• Ontree Fun & Adventure Park

A escola fecha
20.02. / 14.04. / 22.05. / 03.07. / 07.08. /
04.09. / 09.10. / 10.11.;
25.12.2017–29.12.2017

Destaques
• A melhor maneira de conhecer
o verdadeiro Canadá.
• Lunenburg é patrimônio
mundial da UNESCO.
• A escola está localizada
diretamente às margens do
oceano.
• Muitas atividades de lazer ao
ar livre.
• Área segura e iluminada.

• Caiaque e canoagem

Canadá

35

CURSOS & EXAMES
20 Básico IELTS I*, Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, IELTS I*,
Idioma Geral, IELTS, TOEFL, TOEIC
30 Super-Intensivo CAE, FCE, IELTS I*, Idioma
Geral, IELTS
*I = IELTS Integral

Toronto
14 Salas de aulas
Biblioteca

Quadro Interativo
Máquinas com snacks

Centro de Aprendizagem
Ar condicionado

Sala de Computadores

Sala de estudantes

Wi-fi gratuito

PREÇOS EM CAD
AUlAS POR
20
25
30
SEMAnA
2 semanas
706
854
994
3 semanas
1,059 1,281 1,491
4 semanas
1,288 1,552
1,812
5 semanas
1,610 1,940 2,265
6 semanas
1,932 2,328
2,718
7 semanas
2,254
2,716
3,171
8 semanas
2,520 3,072 3,568
9 semanas
2,835 3,456 4,014
10 semanas
3,150 3,840 4,460
11 semanas
3,465 4,224 4,906
12 semanas
3,636
4,416 5,244
Sem. ad.
303
368
437
24 semanas*
6,936 8,472 10,056
36 semanas*
10,116 12,276 14,544
48 semanas*
13,488 16,368 19,392
* Programa Semestre/Ano de Idioma

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
223
Residência estudantil a partir de**
480
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, min. 17 anos
Existem normas especiais para participantes
abaixo de 18 anos

COMPlEMEnTOS

Destaques
• Cidade cosmopolita segura e
divertida.
• A escola fica no distrito do
entretenimento a poucos
minutos a pé da CN Tower.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Torre CN

Acomodação
Acomodação em casa de família
ou residência estudantil. Com o
excelente sistema de transportes
públicos de Toronto a maioria
dos alunos leva entre 35 a
50 minutos para chegar à escola.

• Terra das Maravilhas do
Canadá

• Cruzeiro de Barco

• Viagem às Cataratas de
Niagara
36

Canadá

175
230
50
25
14
155
100

Gastos pessoais / sem. em CAD

155

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS

• Visita ao Royal Ontario
Museum
• Passeio de canoa ao redor das
ilhas de Toronto

Taxa de matrícula*
Taxa de acomodação*
Materiais do curso por 12 semanas
Alta temporada (curso) /sem.**
Taxa de tutela para menores de idade/sem.
Traslado do aeroporto (YYZ) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** Alta temporada: 19.06.–18.08.
Outros tipos de acomodação sob consulta

A escola fecha
02.01. / 13.02. / 20.02. / 14.04. / 17.04. / 22.05.
/ 16.06. / 03.07. / 07.08. / 04.09. / 22.09. /
09.10. / 13.11. / 25.12. / 26.12.

J F M A M J J A S O n
3 6 6 3 1 5 4 8 5 2 6
9 14 13 10 8 12 10 14 11 10 14
16 21 20 18 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 23 26 24 28 25 23 27
30
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de Cambridge: página 12

D
4
11
18
27

CURSOS & EXAMES
20 Básico IELTS I*, Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, IELTS I*,
Idioma Geral, IELTS, TOEFL, TOEIC
30 Super-Intensivo CAE, FCE, IELTS I*, Idioma
Geral, IELTS
*I = IELTS Integral

PREÇOS EM CAD
AUlAS POR
20
25
30
SEMAnA
2 semanas
706
854
994
3 semanas
1,059 1,281 1,491
4 semanas
1,288 1,552
1,812
5 semanas
1,610 1,940 2,265
6 semanas
1,932 2,328
2,718
7 semanas
2,254
2,716
3,171
8 semanas
2,520 3,072 3,568
9 semanas
2,835 3,456 4,014
10 semanas
3,150 3,840 4,460
11 semanas
3,465 4,224 4,906
12 semanas
3,636
4,416 5,244
Sem. ad.
303
368
437
24 semanas*
6,936 8,472 10,056
36 semanas*
10,116 12,276 14,544
48 semanas*
13,488 16,368 19,392
* Programa Semestre/Ano de Idioma

Vancouver
21 Salas de aulas
Biblioteca

Quadro Interativo
Máquinas com snacks

Centro de Aprendizagem
Ar condicionado

Sala de Computadores

Sala de estudantes

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
223
Residência estudantil**
583
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, min. 19 anos
Existem normas especiais para participantes
abaixo de 18 anos

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
175
Taxa de acomodação*
230
Materiais do curso por 12 semanas
50
Alta temporada (curso) /sem.**
25
Alta temporada (Residência estudantil)/sem.** 65
Taxa de tutela para menores de idade/sem.
14
Traslado do aeroporto (YVR) por trecho
155
Aulas individuais, 1 aula
100
* não-reembolsável
** Alta temporada: Curso 19.06. –18.08. /
Residência estudantil 06.05.–30.09.
Outros tipos de acomodação sob consulta
Gastos pessoais / sem. em CAD

155

Acomodação
Acomodação disponível em casas
de família ou em residência estudantil. Com o excelente sistema
de transportes públicos de
Vancouver, a maioria dos alunos
demora de 25 a 45 minutos para
chegar à escola.

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J F M A M J J A S O n
3 6 6 3 1 5 4 8 5 2 6
9 14 13 10 8 12 10 14 11 10 14
16 21 20 18 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 23 26 24 28 25 23 27
30
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de Cambridge: página 12

D
4
11
18
27

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Caiaque
• Jogo de Hockey NHL

Destaques
• Está entre os melhores lugares
do mundo para se viver.
• A escola fica no coração de
Vancouver.
• Rodeada pelo oceano e pelas
montanhas.

• Observação de baleias
• Passeio a Seattle
• Passeio às Montanhas
Rochosas
A escola fecha
02.01. / 13.02. / 20.02. / 14.04. / 17.04. /
22.05. / 16.06. / 03.07. / 07.08. / 04.09. /
22.09. / 09.10. / 13.11. / 25.12.

• Passeios de ski

Canadá
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Austrália, Nova Zelândia,
África do Sul e Malta
Cairns

Melbourne

Sydney

Com a Grande Barreira de Corais, montanhas, florestas tropicais, infinitas praias de
areia branca, fabulosas lagoas e o Oceano
Pacífico, o verão nunca termina nesta amigável, cosmopolita e multicultural cidade.
Cairns é um paraíso para mergulhadores
iniciantes ou experientes e o lugar perfeito
para quem gosta de sol.

Melbourne é o centro da cultura, moda
e comida da Austrália. Seja nas inúmeras
ruas agitadas da cidade, ou na área vibrante
e divertida de St Kilda, há sempre algo acontecendo. Melbourne é, sem dúvida, a cidade
australiana mais multicultural, uma enorme
mistura de culturas e experiências.

A maior cidade da Austrália, com um porto
magnífico e as famosas Opera House e Harbour Bridge. Sydney tem clima temperado e
praias espetaculares para o surfe, incluindo
Bondi, Coogee e Manly. Esta cidade palpitante e multicultural oferece uma vida
noturna animada, restaurantes, cafés e lojas,
e o excelente sistema de transportes, com
trens, ônibus e balsas, facilita a locomoção.

Marine Queru, França
O Eurocentres de Cairns soube
corresponder às minhas
expectativas. Em três meses, eu
progredi no inglês e agora sei
exatamente como continuar os
meus esforços com as ferramentas e os cursos
que eles me deram.

Edouard Lambert, França
Gostei muito dos professores e
dos estudantes de todo o
mundo. Eu recomendaria a
escola a todos os meus amigos
porque é o melhor modo de
melhorar o seu inglês.

Santiago Bernal Giraldo,
Colômbia
Aprender inglês é cada vez
mais necessário para interagir
com o mundo globalizado que
estamos criando. As pequenas
salas de aula, novos espaços e os funcionários
amigáveis permitem e incentivam você a falar a
língua da melhor forma possível.

Origem dos alunos em Cairns
Europa Ocidental
América Latina
Ásia
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32 % Outros
18 %
40 %

Origem dos alunos em Sydney

Origem dos alunos em Melbourne
10 %

Europa
Ásia
América Latina

30 % Outros
35 %
25 %

10 %

Europa
Ásia
América Latina

35 % Outros
35 %
25 %

5%

Escolas Eurocentres
Malta

Escolas parceiras. Encontre informações adicionais
sobre Perth, Brisbane, Gold Coast e Auckland na página 43
ou on-line em www.eurocentres.com.

Cairns
Brisbane
Gold Coast
Sydney

Perth
Cape Town

Cidade do Cabo

Malta

A cidade mais antiga da África do Sul,
conhecida como “Cidade-Mãe”. Com a Table
Mountain em seu centro, a Cidade do Cabo
fica entre os Oceanos Atlântico e Índico.
É a base ideal para explorar as montanhas,
praias, vinhedos e fazendas históricas que
dão fama à região. A Cidade do Cabo é
cosmopolita, com oportunidades culturais
fantásticas e um clima ameno o ano todo.

Malta oferece tantas atrações que é essencial
aproveitar ao máximo o tempo disponível.
A sua história é vasta e única, com os seus
primeiros templos megalíticos conhecidos
ainda existentes. A ilha, pouco ao sul da
Itália, fornece uma mistura perfeita entre a
cultura barroca europeia com uma refinada
influência inglesa, legado dos últimos 500
anos de domínio dos Cavaleiros de Malta e
da Grã-Bretanha.

Nurullah Diker, Turquia
Estou me sentindo excepcionalmente bem com a educação, o programa social e os
professores amigáveis da
escola. A cidade é tão linda,
as pessoas são amigáveis e eles têm um sotaque
e um ambiente natural diferentes. Acho que
estou viciado em Cape Town.

Valeria Valla, Itália
O Eurocentres de Malta é bem
organizado, os funcionários e
os professores são competentes,
simpáticos e muito prestativos.
A família que me recebeu fez
com que eu me sentisse em casa. Eu tive a
oportunidade de mergulhar na atmosfera muito
interessante, cheia de culturas e tradições de
Malta.

Origem dos alunos em Cidade do Cabo

Origem dos alunos em Malta

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

29 % América Latina
10 % África
3 % Oriente Médio

19 %
36 %
3%

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

40 % América Latina
25 % África
5 % Oriente Médio

Melbourne

Auckland

5%
10 %
15 %
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CURSOS & EXAMES
20 Básico IELTS I*, Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, IELTS I*,
Idioma Geral, IELTS
30 Super-Intensivo CAE, CPE, FCE, IELTS I*,
Idioma Geral, IELTS, PET
*I = IELTS Integral

Cairns
20 Salas de aulas
Biblioteca

Centro de Aprendizagem
Jardim

Cozinha

Sala de Computadores

Ar condicionado

Piano

PREÇOS EM AUD

Sala de estudantes

AUlAS POR
20
25
30
SEMAnA
2 semanas
580
640
700
3 semanas
870
960 1,050
4 semanas
1,140 1,260 1,380
5 semanas
1,425 1,575
1,725
6 semanas
1,710 1,890 2,070
7 semanas
1,995 2,205
2,415
8 semanas
2,240 2,480 2,720
9 semanas
2,520 2,790 3,060
10 semanas
2,800
3,100 3,400
11 semanas
3,080
3,410
3,740
12 semanas
3,240 3,600 4,020
Sem. ad.
270
300
335
24 semanas*
6,840 7,560
36 semanas*
10,260 11,340
48 semanas*
13,680 15,120
*Programa Semestre/Ano de Idioma
Existem normas especiais para participantes
abaixo de 18 anos.

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
238
Apartamento compartilhado**
175
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos,
estada mín. 4 semanas

COMPlEMEnTOS

Destaques
• Paraíso tropical com acesso ao
Great Barrier Reef, a florestas
tropicais e a praias de areia
branca.
• A escola fica no coração de
Cairns.
• Centro de exames internacionais de Cambridge.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Churrasco
• Mountain biking

Acomodação
Acomodação em casa de família
ou apartamentos compartilhados, distantes de 5 a 40 minutos
da escola. As residências na praia
estão disponíveis sob consulta e
ficam a mais de 40 minutos da
escola

• Camping em Fitzroy Island
• Viagem a Green Island
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Austrália

Gastos pessoais / sem. em AUD

170

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS

• Rafting

• Viagem à Grande Barreira de
Coral

Taxa de matrícula*
200
Taxa de acomodação*
200
Materiais do curso por nível**
70
Natal (casa de família) /semana
80
Taxa de tutela para menores de idade/sem.
48
Traslado do aeroporto (CNS) por trecho***
85
Aulas individuais, 1 aula
110
* não-reembolsável
** a ser pago na escola
*** Valor do transporte incluído no preço da estadia
em casa de família.
Alunos com visto de estudante devem
obrigatoriamente adquirir o seguro-saúde (OSHC):
aprox. AUD 48 por mês.

A escola fecha
02.01. / 03.01. / 04.01. / 05.01. / 06.01. /
26.01. / 14.04. / 17.04. / 25.04. / 01.05. /
21.07. / 02.10.; 25.12.2017–05.01.2018

J
9
16
23
30

F
6
13
20
27

M
6
13
20
27

A
3
10
18
24

M J J A S O n D
2 5 3 7 4 3 6 4
8 12 10 14 11 9 13 11
15 19 17 21 18 16 20
22 26 24 28 25 23 27
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de Cambridge: página 12
CRICOS Provider Code: 00078 M

CURSOS & EXAMES
20 Básico CAE, EAP, FCE, IELTS I*, Idioma Geral
*I = IELTS Integral

PREÇOS EM AUD
HORAS POR SEMAnA
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas
9 semanas
10 semanas
11 semanas
12 semanas
Sem. ad.
24 semanas*
36 semanas*
48 semanas*
*Programa Semestre/Ano de Idioma

20
740
1,110
1,480
1,850
2,220
2,590
2,960
3,330
3,700
4,070
4,440
370
8,400
12,600
16,800

Melbourne
13 Salas de aulas
Cozinha

Centro de Aprendizagem

Máquinas com snacks

Sala de Computadores

Ar condicionado

Sala de estudantes

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família a partir de*
305
Residência estudantil a partir de**
315
* quarto individual, meia-pensão, mín. 18 anos
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos,
estada mín. 4 semanas

COMPLEMEnTOS
Taxa de matrícula*
Taxa de acomodação*
Materiais do curso por nível**
Traslado do aeroporto (MEL)
por trecho a partir de
* não-reembolsável
** a ser pago na escola
Alunos com visto de estudante devem
obrigatoriamente adquirir o seguro-saúde
„OSHC“: aprox. AUD 49 por mês.
Outros tipos de acomodação sob consulta

250
275
90

Gastos pessoais / sem. em AUD

250

175

Acomodação

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J
9
16
23
30

F
6
13
20
27

M
6
14
20
27

A
3
10
18
24

M
1
8
15
22
29

J
5
13
19
26

J
3
10
17
24
31

A
7
14
21
28

S
4
11
18
25

não iniciantes
Datas de início para EAP (sublinhadas)
CRICOS Provider Code: 02836F

O
2
9
16
23
30

n D
6 4
13 11
20
27

Acomodação em casa de família
ou residência estudantil. O trajeto das casas de família à escola
é em média de 40 min. a 1 hora
de transporte público e o preço
geralmente inclui duas refeições
diárias. As residências estudantis
ficam a 45 minutos da escola de
transporte público.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Eventos desportivos
• Escalada indoor
• Caminhada
• Viagem à Great Ocean Road

Destaques
• Cidade arborizada com muitos
parques e diversões sensacionais.
• Localização central com
acesso a pé à maioria dos
locais.
• Duração das aulas: 60 minutos.
• Idade mínima: 18 anos.

• Ver futebol no G
• Explorar a vibrante St Kilda
A escola fecha
02.01. / 03.01. / 04.01. / 05.01. / 06.01. /
26.01. / 13.03. / 14.04. / 17.04. / 25.04. /
12.06. / 07.11.; 25.12.2017–05.01.2018

Austrália
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CURSOS & EXAMES
20 Básico CAE, EAP, FCE, IELTS I*, Idioma Geral
*I = IELTS Integral

Sydney
9 Salas de aulas
Cozinha

PREÇOS EM AUD

Centro de Aprendizagem
Máquinas com snacks

Sala de Computadores

Ar condicionado

HORAS POR SEMAnA
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas
9 semanas
10 semanas
11 semanas
12 semanas
Sem. ad.
24 semanas*
36 semanas*
48 semanas*
*Programa Semestre/Ano de Idioma

Sala de estudantes

Wi-fi gratuito

20
740
1,110
1,480
1,850
2,220
2,590
2,960
3,330
3,700
4,070
4,440
370
8,400
12,600
16,800

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família a partir de*
278
Residência estudantil a partir de**
336
* quarto individual, meia-pensão, mín. 18 anos
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos,
estada mín. 4 semanas

COMPLEMEnTOS

Destaques
• Cidade multicultural
impressionante, cheia de vida.
• Situada no coração da cidade,
sendo possível caminhar até
aos locais turísticos.
• Duração das aulas: 60 minutos.
• Idade mínima: 18 anos.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Cruzeiro pelo Porto de Sydney
• Escalar a Sydney Harbour
Bridge
• Passeio pela Costa de Bondi a
Coogee Beach

Acomodação
Acomodação em casa de família ou em estúdio. A distância das
casas de família até à escola é em
média de 40 minutos a 1 hora
com os transportes públicos.
Normalmente o preço inclui duas
refeições diárias e três de fim de
semana. As residências estudantis ficam mais perto da escola/
CBD.

• Surf
• Bushwalking nas Blue
Mountains
• Viagem a Parques Nacionais
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Austrália

A escola fecha
02.01. / 03.01. / 04.01. / 05.01. / 06.01. / 26.01. /
14.04. / 17.04. / 25.04. / 12.06. / 07.08. / 02.10.;
25.12.2017–05.01.2018

Taxa de matrícula*
Taxa de acomodação*
Materiais do curso por nível**
Traslado do aeroporto (SYD)
por trecho a partir de
* não-reembolsável
** a ser pago na escola
Alunos com visto de estudante devem
obrigatoriamente adquirir o seguro-saúde
„OSHC“: aprox. AUD 49 por mês.
Outros tipos de acomodação sob consulta

250
275
90

Gastos pessoais / sem. em AUD

250

175

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J
9
16
23
30

F
6
13
20
27

M
6
13
20
27

A
3
10
18
24

M
1
8
15
22
29

J
5
13
19
26

J
3
10
17
24
31

A
8
14
21
28

S
4
11
18
25

O
3
9
16
23
30

n D
6 4
13 11
20
27

não iniciantes
Datas de início para EAP (sublinhadas)
CRICOS Provider Code: 02836F

Por favor visite eurocentres.com para mais promoções

Nossas escolas associadas.

Browns English Language School

Brisbane
Brisbane é uma cidade moderna, cultural e
vibrante, com clima ameno o ano inteiro. Há
muitos locais com música ao vivo e entretenimento, assim como grandes festivais e eventos
esportivos e comunitários.

Milner Intern

ational Colle

ge of English

Perth

oà
e grande junt
cidade bonita a pelas águas
Perth é uma
ad
nh
Rio Swan, ba
9 meses
margem do
co. Cerca de
Oceano Índi
do
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in
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quentes e en
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ônibus de Pe
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s.
com ar-condi tudantes e sala de jogo
ra es
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s
ha
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Descubra m

CCEL College of English

Auckland

Escola
BROWNS está localizado no coração do bairro
de compras mais procurado da cidade, próximo
à estação central da cidade. O belíssimo
campus ocupa todo o primeiro andar de
um moderno edifício.

ais

Descubra mais

Construída entre dois portos,
Auckland é uma
cidade conhecida por sua dive
rsidade cultural,
vida noturna agitada e um cená
rio geral lindo.
Tanto em Auckland, como em
volta, você poderá
se deliciar com pratos de todo
mundo, pesca,
eventos culturais, compras,
velejo, vida noturna.

Browns English La

nguage School

Gold Coast

A cidade de Gold
Coast fica no est
ado de
Queensland (some
nte 94 km ao su
l de Brisbane).
É uma cidade co
nhecida por suas
muitas
atrações turística
s e seu clima tro
pical favorável.
Escola
O campus BROW
NS fica na cidad
e de Gold
Coast, perto das
principais lojas e
atrações,
do transporte e a
poucos minutos
da praia.

Escola
A escola CCEL fica no cent
ro da cidade e é
rodeada de restaurantes, cine
mas, teatros e
ótimas lojas. No CCEL Aucklan
d, os alunos
estudam cercados por um
ambiente urbano
vibrante.

Descubra mais

Descubra mais
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CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo Idioma Geral, IELTS, TOEFL
30 Super-Intensivo CAE, CPE, FCE, Idioma
Geral, IELTS

Cidade do Cabo
12 Salas de aulas
Biblioteca

Centro de Aprendizagem
Cozinha

Sala de Computadores

Máquinas com snacks

Ar condicionado

PREÇOS EM EUR
AUlAS POR
20
25
SEMAnA
2 semanas
412
480
3 semanas
618
720
4 semanas
780
920
5 semanas
975
1,150
6 semanas
1,170 1,380
7 semanas
1,365
1,610
8 semanas
1,464 1,736
9 semanas
1,647 1,953
10 semanas
1,830
2,170
11 semanas
2,013 2,387
12 semanas
2,088 2,496
Sem. ad.
174
208
24 semanas*
3,744
4,512
36 semanas*
5,616 6,768
48 semanas*
7,488 9,024
*Programa Semestre/Ano de Idioma

Sala de estudantes
Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO
Casa de família*
* quarto individual, meia-pensão

30
550
825
1,060
1,325
1,590
1,771
2,016
2,268
2,520
2,772
2,916
243
5,256
7,884
10,512

por semana
190

COMPlEMEnTOS

Destaques
• Cidade cosmopolita muito
bonita com ofertas culturais
fantásticas.
• Máximo de 10 alunos por
classe.
• Instalações modernas no
coração da cidade.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Sand boarding

Acomodação

• Passeio pela Terra dos Vinhos

Gastos pessoais / sem. em EUR

170

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS

• Cruzeiro do Pôr-do-Sol
• Churrasco na praia
• Safaris
A escola fecha
02.01. / 21.03. / 14.04. / 17.04. / 27.04. /
01.05. / 16.06. / 25.09.;
25.12.2017–02.01.2018

África do Sul

110
45
47
49

Acomodações em casa de família
com opção de banheiro compartilhado ou privativo ficam a
20 minutos de distância em
transporte público.

• Caminhada

44

Taxa de matrícula*
Materiais do curso por 12 semanas
Traslado do aeroporto (CPT) por trecho**
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** O preço da viagem incluiu uma ida ou uma
volta.
Outros tipos de acomodação sob consulta

J F M A M J J A S O n D
3 6 6 3 2 5 3 7 4 2 6 4
9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
16 20 20 18 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 22 26 24 28 26 23 27
30
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de Cambridge: página 12

CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo Idioma Geral
30 Super-Intensivo Idioma Geral, IELTS

PREÇOS EM EUR
AUlAS POR
20
25
SEMAnA
2 semanas
300
360
3 semanas
450
540
4 semanas
600
720
5 semanas
750
900
6 semanas
900 1,080
7 semanas
1,050 1,260
8 semanas
1,120 1,360
9 semanas
1,260 1,530
10 semanas
1,400 1,700
11 semanas
1,540 1,870
12 semanas
1,680 2,040
Sem. ad.
140
170
24 semanas*
3,120 3,720
36 semanas*
4,680 5,580
48 semanas*
6,240 7,440
*Programa Semestre/Ano de Idioma

30
410
615
820
1,025
1,230
1,435
1,560
1,755
1,950
2,145
2,340
195
4,200
6,300
8,400

Malta
8 Salas de aulas
Biblioteca

Centro de Aprendizagem
Pátio / Varanda

Jardim

Sala de Computadores
Ar condicionado

Sala de estudantes
Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
235
Apartamento compartilhado de**
175
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos
Outros tipos de acomodação sob consulta.

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
Materiais do curso por 12 semanas
Alta temporada (curso) /sem.**
Alta temporada (aula particular)/1 aula**
Alta temporada (Acomodação)/sem.**
Natal (casa de família) /semana
Traslado do aeroporto (MLA) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** Alta temporada: aulas 19.06.–25.08. /
acomodações 17.06.–26.08.
Gastos pessoais / sem. em EUR

20
45
60
5
60
25
20
28

125

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J F M A M J J A S O n D
2 6 6 3 2 5 3 7 4 2 6 4
9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27
30
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de início para IELTS (sublinhadas)

Acomodação
Acomodação em casa de família
ou em um apartamento de estudante compartilhado. Todas as
acomodações estão a 5–15 minutos
a pé da escola e oferecem opções
de banheiro privativo. Também há
a opção de se hospedar em hotéis
nos arredores da escola.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Tour por Valletta
• Viagem à Ilha de Gozo
• Mergulho
• Trilha em Malta
• Cruzeiro por Grand Harbour

A escola fecha
10.02. / 31.03. / 14.04. / 01.05. / 07.06. /
29.06. / 15.08. / 08.09. / 21.09. / 08.12. /
13.12.; 25.12.2017–29.12.2017

Destaques
• Destino ensolarado no
Mediterrâneo.
• Máximo de 12 alunos por
classe.
• A curta distância da praia.
• A localização da escola
permite que você explore
Malta com muita facilidade.
• Área residencial tranquila.

• Visita aos templos e locais
históricos

Malta
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França e Suíça
Paris

Amboise

La Rochelle

Notre-Dame, Sacré-Cœur, o Arco do
Triunfo, a Torre Eiffel e os outros edifícios
históricos e monumentos dominam o horizonte. Uma cidade cheia de energia, famosa
por suas artes e “joie de vivre”, suas largas
avenidas e ruas sinuosas. Vida noturna
variada: bares e discotecas da moda e brasseries tradicionais. A Euro Disney fica perto da
cidade.

Uma cidadezinha maravilhosa no “Jardim da
França”. Base ideal para excursões aos famosos castelos e vinhedos do Loire. Amboise
fica na Touraine, região conhecida por seu
francês puro e, em 2000, classificada como
Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
Tudo somado, não é uma coincidência que
Mick Jagger tenha escolhido Amboise como
seu segundo lar!

Localizada na costa, com ilhas, praias de
areia e tranquilas vilas de pescadores. A rica
história desta cidade portuária esteve sempre
ligada ao oceano Atlântico. Do velho porto,
os primeiros colonizadores franceses partiram para o Canadá no século 15. Fantásticas
instalações para esportes aquáticos (vela,
surfe) ao longo da costa do Atlântico. Uma
simpática cidade estudantil.

Elfva Barrio, Suécia
Pudemos usar nossa criatividade enquanto aprendíamos, o
que torna o processo mais
interessante e fácil de acompanhar. É perfeito para alguém
que tem sede de aprender o máximo possível de
forma divertida e eficaz.

Kazuki Seki, Japão
O Eurocentres de Amboise é o
melhor lugar para aprender
francês. O nível das aulas está
de acordo com cada aluno
e os professores são muito
simpáticos para ajudar com perguntas e
problemas durante a minha estada na França,
mesmo se fosse sobre algo fora da classe.

Origem dos alunos em Paris

Origem dos alunos em Amboise

Europa Ocidental
Ásia
América Latina
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38 % Outros
4%
50 %

8%

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

62 % América Latina
1 % Outros
6%

Jean Cudemos, EUA
Cheguei sem falar francês
alguns meses atrás. Agora já
converso com amigos e com
minha família anfitriã. A
Eurocentres é uma ótima
escola onde conheci amigos
do mundo todo.

Origem dos alunos em La Rochelle
20 %
11 %

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

80 % América Latina
2 % Outros
3%

14 %
1%

Paris
Amboise

La Rochelle
Lausanne

Escolas Eurocentres

Lausanne
Lausanne, às margens do Lago Genebra, e a
poucos quilômetros de alguns dos picos mais
altos dos Alpes (Matterhorn, Eiger, Mönch e
Jungfrau) é uma cidade ideal para lazer,
exploração, ciclismo e passeios às margens do
lago e é imprescindível para os entusiastas de
esportes aquáticos, de inverno e alpinismo.
Muito perto está Lavaux, a famosa região dos
vinhedos.
Melissa, Costa Rica
Aprendi muito e fiz muito progresso durante a minha estada
em Lausanne graças aos
professores e à diversidade de
atividades. Eu recomendaria
a todos os estudantes ir a Lausane porque
o povo suíço é muito legal e a cidade é linda!

Origem dos alunos em Lausanne
Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

77 % América do Norte
4 % América Latina
3%

7%
9%
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CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, DALF, DELF,
Moda, Idioma Geral

Paris
13 Salas de aulas

PREÇOS EM EUR

Quadro Interativo

Sala de estudantes

Biblioteca

Centro de Aprendizagem
Pátio / Varanda

Sala de Computadores

Máquinas com snacks

Piano

Wi-fi gratuito

AUlAS POR SEMAnA
20
25
2 semanas
686
830
3 semanas
1,029 1,245
4 semanas
1,324 1,608
5 semanas
1,655 2,010
6 semanas
1,986
2,412
7 semanas
2,317 2,814
8 semanas
2,456 3,064
9 semanas
2,763 3,447
10 semanas
3,070 3,830
11 semanas
3,377 4,213
12 semanas
3,564 4,440
Sem. ad.
297
370
24 semanas*
6,456 7,992
36 semanas*
9,684 11,988
48 semanas*
12,912 15,984
*Programa Semestre/Ano de Idioma

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
343
Residência estudantil**
405
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 16 anos

COMPlEMEnTOS

Destaques
• Localização perfeita da escola,
perto de atrações turísticas.
• Localização tranquila no meio
da cidade.
• Escola fica em um edifício
histórico moderno.
• Cursos de moda.
• Formação Profissional.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Passeios de bicicleta pela
cidade

Acomodação
Acomodação em casa de família
ou residência estudantil. É
fácil chegar à escola, de metrô
ou ônibus, o que leva entre
15 a 60 minutos.

• Passeio de barco
• Viagem aos Châteaux de la
Loire
• Viagem à Côte d’Azur
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França

110
60
20
54
100
190
105

Gastos pessoais / sem. em EUR

350

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS

• Museu do Chocolate

• Normandia

Taxa de matrícula*
Materiais do curso por 12 semanas
Alta temporada (curso) /sem.**
Natal (casa de família) /semana
Natal (residência) /semana
Traslado do aeroporto (CDG) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** Alta temporada: 19.06.–18.08.
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta

A escola fecha
02.01. / 17.04. / 01.05. / 08.05. / 25.05. /
05.06. / 14.07. / 15.08. / 01.11.;
25.12.2017–01.01.2018

J F M A M J J A S O n
3 6 6 3 2 6 3 7 4 2 6
9 13 13 10 9 12 10 14 11 9 13
16 20 20 18 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27
30
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Francês Curso de Negócios (sublinhado)
Moda, semanal 29.05.–25.08.

D
4
11
18
25

Etablissement privé d’enseignement supérieur

CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo DALF, DELF, Idioma Geral

PREÇOS EM EUR
AUlAS POR SEMAnA
20
2 semanas
656
3 semanas
984
4 semanas
1,256
5 semanas
1,570
6 semanas
1,884
7 semanas
2,198
8 semanas
2,256
9 semanas
2,538
10 semanas
2,820
11 semanas
3,102
12 semanas
3,180
Sem. ad.
265
24 semanas*
6,024
36 semanas*
9,036
48 semanas*
12,048
*Programa Semestre/Ano de Idioma

25
778
1,167
1,504
1,880
2,256
2,632
2,752
3,096
3,440
3,784
3,912
326
7,488
11,232
14,976

Amboise
8 Salas de aulas
Sala de estudantes

Quadro Interativo

Centro de Aprendizagem

Pátio / Varanda

Cozinha

Sala de Computadores

Máquinas com snacks

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
214
Residência estudantil**
165
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
110
Materiais do curso por 12 semanas
60
Alta temporada (curso) /sem.**
20
Traslado do aeroporto (CDG) por trecho
465
Aulas individuais, 1 aula
102
* não-reembolsável
** Alta temporada: 19.06.–18.08.
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta
Gastos pessoais / sem. em EUR

180

Acomodação
Recomendase a acomodação
em casa de família para conhecer
melhor a cultura local e praticar
o francês. Também há uma
residência estudantil disponível.
As acomodações ficam todas entre
5 a 25 minutos a pé da escola.

Etablissement privé d’enseignement supérieur

Exemplos de atividades de lazer
e excursões (para ver preços apro
ximados consulte a nossa página
inicial):
• Excursões a castelos
• Visitas a vinhas
• Degustação de queijos e vinhos

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J F M A M J J A S O n D
3 6 6 3 2 6 3 7 4 2
9 13 13 10 9 12 10 14 11 9
16 20 20 18 15 19 17 21 18 16
23 27 27 24 22 26 24 28 25
30
29
31
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)

Atividades

• Competições esportivas

Destaques
• Explore a cultura francesa
genuína e aprenda o mais puro
francês falado na França.
• Ambiente aconchegante e aco
lhedor numa escola formidável.
• Cidade maravilhosa a apenas
uma hora de Paris.
• Centro de exames DELF.

• Visitas a fábrica de pães
• Worshop de culinária
A escola fecha
02.01. / 17.04. / 01.05. / 08.05. / 25.05. /
05.06. / 14.07. / 15.08. / 01.11.;
30.10.2017–01.01.2018

França
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CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo DALF, DELF, Idioma Geral

La Rochelle
18 Salas de aulas
Biblioteca

Quadro Interativo
Pátio / Varanda

Jardim

Centro de Aprendizagem
Cafetaria

PREÇOS EM EUR

Sala de Computadores

Cozinha

Piano

Sala de estudantes

Wi-fi gratuito

AUlAS POR SEMAnA
20
25
2 semanas
664
796
3 semanas
996
1,194
4 semanas
1,272 1,540
5 semanas
1,590 1,925
6 semanas
1,908 2,310
7 semanas
2,226 2,695
8 semanas
2,280 2,816
9 semanas
2,565
3,168
10 semanas
2,850 3,520
11 semanas
3,135 3,872
12 semanas
3,192 3,996
Sem. ad.
266
333
24 semanas*
5,928 7,392
36 semanas*
8,892 11,088
48 semanas*
11,856 14,784
*Programa Semestre/Ano de Idioma

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
235
Residência estudantil**
368
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos

COMPlEMEnTOS

Destaques
• Cidade costeira com praias de
areia.
• Localização ideal da escola
perto da costa.
• Edifício moderno e futurístico.
• Cantina com chef Gourmet.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Atividades esportivas na praia
ou na escola
• Degustação de vinhos
• Workshop de culinária / sobremesa

Acomodação
Acomodação em casa de família
ou em uma residência estudantil
com instalações privativas. A
maior parte das casas de família
fica a uma curta distância de
bicicleta, entre 10 a 30 minutos. A
residência estudantil fica a uma
caminhada de 5 minutos da
escola.

• Viagem a Rochefort
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França

Gastos pessoais / sem. em EUR

A escola fecha
17.04. / 01.05. / 08.05. / 25.05. / 05.06. /
14.07. / 15.08.; 16.10.2017–05.03.2018

200

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J

• Viagem a Ile de Ré
• Viagem a Bordeaux

Taxa de matrícula*
110
Materiais do curso por 12 semanas
60
Alta temporada (curso) /sem.**
20
Alta temporada (Residência estudantil)/sem.**143
Traslado do aeroporto (CDG) por trecho*** 192
Aulas individuais, 1 aula
105
* não-reembolsável
** Alta temporada: aulas 19.06.–18.08. /
residência 01.07.–26.08.
*** Traslado do aeroporto para a estação de trem
local com ajuda para o bilhete.
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta

F M
6
13
20
27

A
3
10
18
24

M J J A S O n D
2 6 3 7 4 2
9 12 10 14 11
15 19 17 21 18
22 26 24 28 25
29
31
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Etablissement privé d’enseignement supérieur

CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, DELF,
Idioma Geral

PREÇOS EM CHF
AUlAS POR SEMAnA
20
25
2 semanas
946
1,120
3 semanas
1,419 1,680
4 semanas
1,800
2,152
5 semanas
2,250 2,685
6 semanas
2,700 3,222
7 semanas
3,150 3,759
8 semanas
3,240 3,936
9 semanas
3,645 4,428
10 semanas
4,050 4,920
11 semanas
4,455
5,412
12 semanas
4,536 5,592
Sem. ad.
378
466
24 semanas*
8,616 10,728
36 semanas*
12,924 16,092
48 semanas*
17,232 21,456
*Programa Semestre/Ano de Idioma

Lausanne
10 Salas de aulas
Sala de estudantes

Quadro Interativo

Centro de Aprendizagem

Máquinas com snacks

Ar condicionado

Sala de Computadores
Wi-fi gratuito

Intensivo 25 DELF e Business
2 semanas: CHF 1,195

ACOMODAÇÃO
Casa de família*
* quarto individual, meia-pensão

por semana
420

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
Taxa de acomodação*
Natal (casa de família) /semana
Traslado do aeroporto (GVA) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
Material escolar incluído

170
80
80
260
155

Gastos pessoais / sem. em CHF

220

Acomodação
Acomodação em casa de família.
Tempo de viagem até a escola
entre 10 a 40 minutos. Lausanne
tem um ótimo sistema de
transporte público.

Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Boliche

Destaques
• Cidade vibrante no Lago
Léman e perto dos Alpes.
• A escola fica no coração do
moderno distrito Le Flon.
• Instalações modernas.

• Passeio de barco a pedal no
lago

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J F M A M J J A S O n D
3 6 6 3 1 6 3 7 4 2 6 4
9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
16 20 20 18 15 19 17 21 19 16 20
23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27
30
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de início para 25 cursos intensivos para
negócios (sublinhado)

Atividades

• Museu Olímpico
• Castelo de Chillon
• Fábrica de chocolate
• Viagem a Genebra
A escola fecha
02.01. / 14.04. / 17.04. / 25.05. / 05.06. /
01.08. / 18.09.; 25.12.2017–05.01.2018

Suíça

51

Espanha, Peru e México
Barcelona

Valência

Cusco

Situada entre as montanhas e o mar Mediterrâneo, Barcelona é uma cidade cosmopolita e
dinâmica cheia de vida e cultura variada. A
personalidade única da cidade se reflete em
sua arte e arquitetura, onde os estilos antigo e
moderno coexistem em uma mistura fascinante.

Mais de 2000 anos de história se refletem nos
numerosos monumentos e museus da terceira
maior cidade da Espanha. Valência tem um
clima ameno o ano todo e inúmeros jardins e
praias criam uma atmosfera tranquila e
descontraída. Uma cidade multicultural, com
muitos festivais. Valência fica a menos de 4
horas de trem de Barcelona e Madrid.

Cusco, uma cidade encantadora no alto dos
Andes, cativa todos aqueles que pisam em
suas ruas íngremes, calçadas de pedras, construídas pelos antigos Incas. Este local acolhedor, rodeado por montanhas e ruínas majestosas, é um local onde você logo se sentirá em
casa.

Fons Cras, Holanda
Nas últimas sete semanas
que estudei no Eurocentres,
o meu espanhol melhorou
muito, bem como o meu
conhecimento da cultura
espanhola. As instalações são boas, inclusive
um centro de aprendizado com muitos recursos
para estudar sozinho.

Marcus Gnoth, Alemanha
As aulas são realmente
interessantes e divertidas e
os professores sempre criam
um clima familiar, envolvendo
cada um dos alunos. Eles
sempre abordam imediatamente quais são as
expectativas e sugestões dos alunos. Agradeço
pelo ótimo tempo que passei lá.

Sarah Warry, Grã-Bretanha
A Amigos School é um
ótimo lugar para estudar
se você busca tanto ensino
de qualidade quanto um
ambiente divertido. Eles têm
ótimos professores e organizam várias
atividades fora das aulas. Você nunca vai
esquecer o que aprender de espanhol!

Origem dos alunos em Barcelona

Origem dos alunos em Valência

Origem dos alunos em Cusco

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia
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59 % América do Norte
12 % América Latina
13 % Oriente Médio

7%
6%
3%

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

60 % América do Norte
15 % América Latina
15 %

8%
2%

Europa Ocidental
América do Norte
Outros

60 %
38 %
2%

Barcelona

Playa del Carmen

Madrid
Valencia

Cuzco

Escolas Eurocentres
Escolas parceiras. Encontre informações adicionais sobre Madrid e
Playa del Carmen na página 57 ou on-line em www.eurocentres.com.
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CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo Programa de Atividades Culturais

Barcelona
12 Salas de aulas
Pátio / Varanda

Centro de Aprendizagem
Cafetaria

Cozinha

PREÇOS EM EUR

Sala de Computadores
Máquinas com snacks

Sala de estudantes

Biblioteca

Wi-fi gratuito

AUlAS POR SEMAnA
20
2 semanas
318
3 semanas
477
4 semanas
596
5 semanas
725
6 semanas
870
7 semanas
1,015
8 semanas
1,136
9 semanas
1,278
10 semanas
1,420
11 semanas
1,562
12 semanas
1,596
Sem. ad.
133
24 semanas*
2,880
36 semanas*
4,320
48 semanas*
5,760
*Programa Semestre/Ano de Idioma

25
414
621
784
965
1,158
1,351
1,512
1,701
1,890
2,079
2,172

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
200
Apartamento compartilhado**
166
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
Material escolar por livro**
Traslado do aeroporto (BCN) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** a ser pago na escola
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta

Destaques
• Cidade cosmopolita, dinâmica,
à beira-mar, cheia de vida e
diversidade cultural.
• Perto de muitas lojas,
restaurantes e bares.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Shows de Flamenco

• A inscrição para os cursos
preparatórios DELE pode
ser feita no local.

• O Quarteirão Gótico

• Aprendizado online.

• Jantar de estudantes

• Viagem a Tarragona (ruínas e
praia)

Espanha

Gastos pessoais / sem. em EUR

150

Acomodação em casa de família,
apartamento compartilhado
ou residência estudantil. Todas
as acomodações têm localização
central, de 5 a 30 minutos de
distância da escola.

• Esportes Aquáticos

• Viagem às Montanhas de
Montserrat
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Acomodação

70
20
70
52

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS

A escola fecha
02.01. / 03.01. / 04.01. / 05.01. / 06.01. /
14.04. / 17.04. / 01.05. / 05.06. / 15.08. /
11.09. / 12.10. / 01.11. / 06.12. / 08.12.;
25.12.2017–05.01.2018

J
9
16
23
30

F
6
13
20
27

M
6
13
20
27

A
3
10
18
24

M J J A S O n D
2 6 3 7 4 2 6 4
8 12 10 14 12 9 13 11
15 19 17 21 18 16 20
22 26 24 28 25 23 27
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)

CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, Idioma
Geral
30 Super-Intensivo Idioma Geral

Valência

PREÇOS EM EUR
AUlAS POR
20
25
SEMAnA
2 semanas
332
400
3 semanas
498
600
4 semanas
664
800
5 semanas
830 1,000
6 semanas
996 1,200
7 semanas
1,162 1,400
8 semanas
1,328 1,600
9 semanas
1,431 1,800
10 semanas
1,590 1,900
11 semanas
1,595 2,013
12 semanas
1,620 2,040
Sem. ad.
135
170
24 semanas*
3,120 3,840
36 semanas*
4,680 5,760
48 semanas*
6,240 7,680
*Programa Semestre/Ano de Idioma

30
470
705
940
1,175
1,410
1,645
1,752
1,971
2,180
2,398
2,496

22 Salas de aulas
Biblioteca

Centro de Aprendizagem
Máquinas com snacks

Sala de Computadores

Ar condicionado

Sala de estudantes

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
190
Apartamento compartilhado**
110
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18
anos, estada mín. 4 semanas

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
Materiais do curso por nível**
Traslado do aeroporto (VLC) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** a ser pago na escola
Outros tipos de acomodação sob consulta
Gastos pessoais / sem. em EUR

70
25
55
55

Acomodação
125

Acomodação em casa de família
ou apartamento compartilhado.
O tempo de viagem até a escola é
de 15 a 30 minutos por transporte
público ou a pé.

F
6
13
20
27

M
6
13
20
27

A
3
10
18
25

M J J A S O n D
2 5 3 7 4 2 6 4
8 12 10 14 11 10 13 11
15 19 17 21 18 16 20
22 26 24 28 25 23 27
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)

Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Dia inteiro de passeio de
bicicleta
• Aperitivos Tapas

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J
9
16
23
30

Atividades

• Curso de vela
• Curso de Flamenco
A escola fecha
02.01. / 03.01. / 04.01. / 05.01. / 06.01. /
13.04. / 14.04. / 17.04. / 24.04. / 01.05. /
15.08. / 09.10. / 12.10. / 01.11. / 06.12. /
08.12.; 25.12.2017–29.12.2017

Destaques
• Localização central no seguro
distrito universitário.
• Cidade mediterrânea com uma
longa história, praias bonitas e
um clima ameno.
• Ambiente muito agradável.
• Aulas de dança ou culinária,
preparatório para o
exame DELE ou estágios
sob consulta.

• Curso de Kitesurf
• Volleyball de praia

Espanha
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Amigos Spanish School

CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo Programa de Atividades Culturais

Cusco
6 Salas de aulas

Pátio / Varanda

PREÇOS EM USD

Cozinha

AUlAS POR SEMAnA
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas
9 semanas
10 semanas
11 semanas
12 semanas
Sem. ad.

Wi-fi gratuito

20
300
450
600
750
900
1,050
1,200
1,350
1,500
1,650
1,800
150

25
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
200

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
160
* quarto individual, meia-pensão, mín. 18 anos

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
50
Traslado do aeroporto (CUZ) por trecho**
20
Aulas individuais, 1 aula
15
* não-reembolsável
** Valor do transporte incluído no preço da estadia
em casa de família.
Material escolar incluído
Gastos pessoais / sem. em USD

Destaques
• Uma cidade acolhedora e
charmosa e à altura dos Andes.
• A escola fica no coração da
cidade.
• Reserve no local aulas de dança
e de culinária tradicional.
• Peça créditos acadêmicos US
para a Universidade de Utah.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Aula de culinária peruana

Acomodação
As casas de família são muito
recomendadas como uma
maneira de complementar seus
estudos de espanhol e aprender
sobre a cultura local.

• Salsa
• Visita a Cidade Real

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS

• Viagem a Machu Pichu
• Mercados

A escola fecha
13.04. / 14.04. / 01.05. / 15.06. / 29.06. /
28.07. / 30.08. / 01.11. / 08.12. / 25.12.
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Peru

150

J F M A M J J A S O n
2 6 6 3 2 5 3 7 4 2 6
9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13
16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20
23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27
30
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)

D
4
11
18
26

Por favor visite eurocentres.com para mais promoções

Nossas escolas associadas.

don Quijote

Madrid

ade cultural do mundo
Madrid é capital da diversid
partes da Espanha e
latino. Pessoas de diferentes
o seu novo
com
m
tara
ado
da América do Sul
antes maraviaur
rest
ns
algu
e
s
loja
itas
lar. Há mu
lhosos perto da escola.
Escola
ação do animado e
A escola localiza-se no cor
Fica a apenas
es.
üell
Arg
de
ro
estiloso bair
Plaza de España. Há
5 minutos de caminhada da
es maravilhosos
ant
aur
rest
ns
muias lojas e algu
perto da escola.

Descubra mais

don Quijote

Playa del Carmen
Esta aldeia de pescadores cari
benha é um ótimo
lugar para desfrutar da riqu
eza cultural e histórica
do México e do povo maia.
A escola é equipada
com uma biblioteca, uma cafe
teria, uma quadra
de vôlei e uma área com um
jardim relaxante.
Escola
A escola fica a poucos qua
rteirões das praias
de areia branca. As aulas são
realizadas ao ar
livre sob telhados de palha,
proporcionando
uma experiência caribenha
completa. A escola é
equipada com uma bibliote
ca, uma cafeteria,
uma quadra de vôlei e uma
área com um jardim
relaxante.

Descubra mais
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Itália, Alemanha, Japão e Rússia
Florença

Berlim

Kanazawa

Terra de Dante, da família Médici, de Michelangelo, de Brunelleschi. Florença é o berço da
cultura européia. Há um grande número de
palácios da Renascença, a Ponte Vecchio, galerias e museus famosos no mundo todo, inúmeros cafés de rua, bares, mercados e oficinas de
artesãos locais. Excelentes conexões para
Roma, Milão, Veneza e outras cidades.

Passagem entre o leste e o oeste. Cidade dinâmica e cosmopolita com butiques modernas e
arte, música, concertos e cultura inovadoras.
Há mais de 150 teatros, 170 museus e 200 galerias de arte. Povo gentil e cosmopolita. Grande
variedade de bares e restaurantes. Grande
contraste de monumentos históricos. Excelente
sistema de transporte público

Localização agradável entre as montanhas e o
mar, no centro da costa oeste do Japão. Uma
mistura de locais culturais e históricos e beleza
natural. Uma cidade de negócios, educação e
cultura tradicional, bem como moderna, com
um povo simpático e prestativo. Kanazawa foi
uma das mais ricas cidades-castelo do Japão
feudal durante o período Edo e sua herança
cultural está preservada até aos dias atuais.

Victor Restrepo, Colômbia
Escolhi o curso intensivo para
ter mais tempo de aprender
coisas novas, tanto nas aulas
de conversação quanto nas
visitas aos museus. Recomendo ficar com uma família italiana para
mergulhar completamente na cultura.

Mai Kato, Japão
Gostei especialmente de poder
aprender alemão junto com
pessoas de tantas nacionalidades. Os professores são ótimos
e me apoiam em todas as
situações. Berlim é uma cidade maravilhosa,
com muitos parques e culturas diferentes.

Adrian Mocanu, Romênia
O Eurocentres de Kanazawa
oferece uma experiência única
que mistura o desenvolvimento
e a melhoria das habilidades
linguísticas de japonês com a
descoberta da cultura e a possibilidade de curtir
as vistas da linda e exótica ilha que é o Japão.

Origem dos alunos em Florença

Origem dos alunos em Berlim

Origem dos alunos em Kanazawa

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia
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42 % América do Norte
6 % América Latina
13 % Outros

26 %
11 %
2%

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

73 % América Latina
4 % Outros
4%

13 %
6%

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

46 % América Latina
10 % América do Norte
6%

23 %
15 %

St. Petersburg
Berlin

Moscow

Florence
Kanazawa

Escolas Eurocentres
Escolas parceiras

Moscou

São Petersburgo

Moscou é a Nova Iorque da Rússia, a cidade
que nunca dorme, mas onde a velha Rússia
ainda está presente. As muitas igrejas com suas
torres em forma de cebola, prédios e palácios
antigos e, claro, a Praça Vermelha e o Kremlin
dão ao centro da cidade seu caráter único.
Moscou é familiar e exótica– fascinando todos
os visitantes com seu encanto.

A beleza de São Petersburgo está na harmonia
ímpar de sua arquitetura– barroca, clássica e
art nouveau, tudo magnificamente realçado
pela água sempre presente. Explore esta
cidade Patrimônio da Humanidade que parece
ser toda feita de palácios, igrejas e canais
românticos.

Martin Vocks, Alemanha
As aulas foram muito interessantes e de bom nível para
mim que era iniciante. As pessoas na escola sempre foram
amigáveis, atenciosas e prestativas. Eu também gostei muito de como o meu
professor incorporou anedotas curtas sobre a
cultura russa às aulas.

Martina Vierin, Itália
As aulas são muito estimulantes e interessantes. Estou muito
satisfeita com tudo o que
aprendemos. A Nadia é a
melhor professora de russo que
já tive e a família russa com quem morei me
recebeu muito bem.

Origem dos alunos em Moscou

Origem dos alunos em São Petersburgo

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

65 % América do Norte
6 % América Latina
20 % Outros

4%
2%
3%

Europa Ocidental
Europa Oriental
Ásia

81 % América do Norte
7 % Outros
5%

4%
3%
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CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo Programa de Atividades Culturais

Florença
11 Salas de aulas
Biblioteca

Centro de Aprendizagem
Pátio / Varanda

PREÇOS EM EUR

Sala de Computadores

Máquinas com snacks

Piano

AUlAS POR SEMAnA
20
2 semanas
396
3 semanas
594
4 semanas
760
5 semanas
950
6 semanas
1,140
7 semanas
1,330
8 semanas
1,400
9 semanas
1,575
10 semanas
1,750
11 semanas
1,925
12 semanas
2,100
Sem. ad.
175
24 semanas*
3,648
36 semanas*
5,472
48 semanas*
7,296
*Programa Semestre/Ano de Idioma

Sala de estudantes
Wi-fi gratuito

25
472
708
912
1,140
1,368
1,596
1,704
1,917
2,130
2,343
2,556
213
4,536
6,804
9,072

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
275
Residência estudantil**
425
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos,
estada mín. 4 semanas

COMPlEMEnTOS

Destaques
• Cidade histórica muito bonita,
repleta de arte e cultura.
• Todos os pontos de interesse
podem ser alcançados a pé.
• Exame CELI sob consulta.
• Cursos de culinária, de história
da arte, de pintura e desenho,
de design de moda e de atuação disponíveis.

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Caminhada pela cidade
• Aperitivo

Acomodação
Acomodação em casa de família
ou residência com cômodos privados. O trajeto das casas de
família à escola leva em média 20
a 30 minutos de ônibus ou a pé, e
das residências, de 20 a 25 minutos a pé.

• Churrasco

Viagem a Roma
A escola fecha
02.01. / 03.01. / 04.01. / 05.01. / 06.01. /
17.04. / 25.04. / 01.05. / 02.06. / 15.08. /
01.11. / 08.12.; 25.12.2017–05.01.2018

Itália

70
90
70
100
100
52
100
70
55

Gastos pessoais / sem. em EUR

180

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS

• Sessão de cinema
• Viagem a Cinque Terre
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Taxa de matrícula*
Curso de História da Arte**
Aulas de culinária**
Curso de desenho e pintura**
Design de moda**
Ópera para os amantes da ópera**
Artes cênicas**
Traslado do aeroporto (FLR) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** a ser pago na escola
Material escolar incluído
Cursos locais: sobretaxa se houver um único
aluno inscrito
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta

J
9
16
23
30

F
6
13
20
27

M
6
13
20
27

A
3
10
18
24

M J J A S O n D
2 5 3 7 4 2 6 4
8 12 10 14 11 9 13 11
15 19 17 21 18 16 20
22 26 24 28 25 23 27
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)

CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo Idioma Geral, Goethe

PREÇOS EM EUR
AUlAS POR SEMAnA
20
2 semanas
300
3 semanas
450
4 semanas
600
5 semanas
725
6 semanas
870
7 semanas
1,015
8 semanas
1,120
9 semanas
1,260
10 semanas
1,400
11 semanas
1,540
12 semanas
1,620
Sem. ad.
135
24 semanas*
3,120
36 semanas*
4,680
48 semanas*
6,240
*Programa Semestre/Ano de Idioma

25
400
600
800
950
1,140
1,330
1,440
1,620
1,800
1,980
2,100
175
4,080
6,120
8,160

Berlim
22 Salas de aulas

Centro de Aprendizagem

Sala de Computadores

Sala de estudantes

Cozinha

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
324
Apartamento**
324
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos,
estada mín. 4 semanas

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
Taxa de acomodação*
Materiais do curso por nível**
Alta temporada (curso) /sem.***
Alta temporada (Acomodação)/sem.***
Natal (casa de família) /semana
Traslado do aeroporto (TXL) por trecho
Aulas individuais, 1 aula
* não-reembolsável
** a ser pago na escola
*** Alta temporada: aulas 26.06.–25.08. /
acomodações 24.06.–26.08.
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta

110
60
33
25
40
65
75
68

Gastos pessoais / sem. em EUR

120

Acomodação
Viva Berlim! Nós oferecemos
acomodação em casa de família
ou em apartamento totalmente
equipado. Assim você não só
falará alemão com alemães, mas
também terá uma visão única da
vida alemã no cotidiano.

F
6
13
20
27

M
6
13
20
27

A
3
10
18
24

M J J A S O n D
2 6 3 7 4 2 6 4
8 12 10 14 11 9 13 11
15 19 17 21 18 16 20
22 26 24 28 25 23 27
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)

Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Escalada indoor
• Churrasco
• Visita ao Reichstag

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J
9
16
23
30

Atividades

• Tour pela cidade

Destaques
• Cidade moderna, dinâmica e
cosmopolita.
• Localização central, próxima a
Potsdamer Platz.
• Localização tranquila, no
pátio de um edifício antigo e
tradicional.
• Centro de exames Test-DaF,
cursos de preparação a pedido.

• Viagem a Dresden
• Kite-surf em Rügen
A escola fecha
02.01. / 03.01. / 04.01. / 05.01. / 06.01. /
14.04. / 17.04. / 01.05. / 25.05. / 05.06. /
03.10. / 31.10.; 25.12.2017–05.01.2018

Alemanha
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CURSOS & EXAMES
25 Intensivo Programa de Atividades Culturais
É necessário um bom conhecimento de inglês

Kanazawa
5 Salas de aulas

Sala de estudantes

Biblioteca

PREÇOS EM JPY

Ar condicionado

AUlAS POR SEMAnA
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas
9 semanas
10 semanas
11 semanas
12 semanas
Sem. ad.

Wi-fi gratuito

25
134,000
201,000
268,000
335,000
402,000
469,000
536,000
603,000
670,000
737,000
804,000
67,000

ACOMODAÇÃO
Casa de família*
* quarto individual, meia-pensão

por semana
28,900

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
18,000
Materiais do curso por 12 semanas
5,000
Traslado do aeroporto (KMQ) por trecho 13,000
Aulas individuais, 1 aula
8,000
* não-reembolsável
Gastos pessoais / sem. em JPY

Destaques

Atividades

• A escola está localizada no
moderno Exchange Centre.

Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):

• Atividades atrativas para
aprender mais sobre a cultura
japonesa.

• Karaoke

• Cidade atraente entre o mar e
as montanhas.

• Curso de férias Shinkansen.
• Tamanho médio de classe de
quatro alunos.

• Curso de culinária

62

Japão

Acomodação
Acomodação em casa de família.
O trajeto para /da escola leva
entre 20 a 40 minutos e pode ser
feito facilmente a pé ou de
bicicleta, bem como de ônibus
ou trem.
DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J

• Como Vestir um Kimono
• Cerimonia do Chá
• Viagem ao Castelo Kanazawa
• Viagem ao Jardim Kenrokuen

25,000

A escola fecha
02.01. / 03.01. / 09.01. / 20.03. / 17.07. /
11.08. / 18.09. / 09.10. / 03.11. / 23.11.;
01.05.2017–05.05.2017
25.12.2017–02.01.2018

F M A M J
6 3 8 5

J A S O n D
3 28 25
31

Datas de início também para iniciantes
(em negrito)
Datas de início curso Shinkansen (sublinhado)
Cursos em grupo terminam em 20.10.

CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, Idioma
Geral
Favor notar que todos os alunos devem estar
familiarizados com o alfabeto cirílico – inclusive
os iniciantes.

PREÇOS EM EUR
AUlAS POR SEMAnA
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas
9 semanas
10 semanas
11 semanas
12 semanas
Sem. ad.

20
560
840
1,120
1,400
1,680
1,960
2,000
2,250
2,500
2,750
2,820
235

25
720
1,080
1,440
1,800
2,160
2,520
2,600
2,925
3,250
3,575
3,600
300

Liden & Denz

Moscou
11 Salas de aulas

Sala de estudantes

Biblioteca

Jardim

Cozinha

Wi-fi gratuito

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
280
Apartamento compartilhado**
220
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos

COMPlEMEnTOS
Taxa de matrícula*
110
Taxa administrativa
120
Taxa para Registro do Visto**
40
Taxa de correio Europa
45
Taxa de correio resto do mundo
60
Alta temporada (curso) /sem.***
60
Alta temporada (aula particular)/sem.***
120
Traslado do aeroporto (DME) por trecho**** 30
Aulas individuais, 1 aula
50
* não-reembolsável
** aplicável para vistos coordenados com Liden
& Denz
*** Alta temporada: 22.05.–22.09.
**** Valor do traslado incluído no preço da
estadia em casa de família e apartamento
compartilhado.
Material escolar incluído
Outros tipos de acomodação e traslado sob
consulta
Gastos pessoais / sem. em EUR

Acomodação
A acomodação em casa de família
ou apartamentos compartilhados
ou privados é reservada de
domingo a domingo. As acomodações ficam de 15 a 70 minutos
da escola, de metrô.

F
6
13
20
27

M
6
13
20
27

A
3
10
17
24

M J J A S O n D
2 5 3 7 4 2 6 4
8 13 10 14 11 9 13 11
15 19 17 21 18 16 20
22 26 24 28 25 23 27
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)

Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Visita a pé por Moscou
• Visita a pé “Velho Arbat”

200

• Viagem de barco
“Radisson Royal”

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS
J
9
16
23
30

Atividades

• Torre de TV Ostankinskaya

Destaques
• Cidade vibrante que nunca
dorme, com muitos locais
históricos.
• Classes pequenas e ambiente
amistoso.
• A escola fica no centro da
cidade.
• Literatura, música, cursos
de negócios ou preparatórios
para exame sob consulta

• Museu “Russian Valenki”
A escola fecha
02.01. / 03.01. / 04.01. / 05.01. / 06.01. /
23.02. / 08.03. / 01.05. / 09.05. / 12.06.;
25.12.2017–05.01.2018

• Visitas ao Kremlin

Rússia
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Liden & Denz

CURSOS & EXAMES
20 Básico Idioma Geral
25 Intensivo Idioma para negócios, Idioma
Geral
Favor notar que todos os alunos devem estar
familiarizados com o alfabeto cirílico – inclusive
os iniciantes.

São Petersburgo
13 Salas de aulas

Sala de estudantes

Biblioteca

Máquinas com snacks

PREÇOS EM EUR

Wi-fi gratuito

AUlAS POR SEMAnA
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas
9 semanas
10 semanas
11 semanas
12 semanas
Sem. ad.

20
560
840
1,120
1,400
1,680
1,960
2,000
2,250
2,500
2,750
2,820
235

25
720
1,080
1,440
1,800
2,160
2,520
2,600
2,925
3,250
3,575
3,600
300

ACOMODAÇÃO

por semana
Casa de família*
280
Apartamento compartilhado**
220
* quarto individual, meia-pensão
** quarto individual, sem refeições, mín. 18 anos

COMPlEMEnTOS

Destaques
• Cidade belíssima cheia de cultura
e atrações turísticas.
• Novo campus inaugurado em
2015 com as mais modernas
tecnologias.
• A localização da escola é perfeita
para poder explorar facilmente a
cidade.
• Literatura, música, cursos de
negócios ou preparatórios para
exame

Atividades
Exemplos de atividades de lazer e
excursões (para ver preços aproximados consulte a nossa página
inicial):
• Tour pela Cidade a Pé

Acomodação
A acomodação em casa de família
ou em apartamentos compartilhados ou privados é reservada de
domingo a domingo. As acomodações ficam de 20 a 50 minutos da
escola, de metrô.

• Fortaleza de Pedro e Paulo
• Peterhof

Rússia

Gastos pessoais / sem. em EUR

175

DATAS DE InÍCIO SEMAnAIS

• Cervejaria Baltika
• Museu Russo
• Viagem a Moscou
A escola fecha
02.01. / 03.01. / 04.01. / 05.01. / 06.01. /
23.02. / 08.03. / 01.05. / 09.05. / 12.06.;
25.12.2017–05.01.2018
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Taxa de matrícula*
110
Taxa administrativa
120
Taxa para Registro do Visto**
40
Taxa de correio Europa
45
Taxa de correio resto do mundo
60
Alta temporada (curso) /sem.***
60
Alta temporada (aula particular)/sem.***
120
Traslado do aeroporto (LED) por trecho**** 30
Aulas individuais, 1 aula
50
* não-reembolsável
** aplicável para vistos coordenados com Liden
& Denz
*** Alta temporada: 22.05.–22.09.
**** Valor do traslado incluído no preço da
estadia em casa de família e apartamento
compartilhado.
Material escolar incluído
Outros tipos de acomodação sob consulta
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M J J A S O n D
2 5 3 7 4 2 6 4
8 13 10 14 11 9 13 11
15 19 17 21 18 16 20
22 26 24 28 25 23 27
29
31
30
Datas de início também para iniciantes
(em negrito)

Termos e Condições Gerais de
Negócios 2017
Prezado(a) cliente,
Os seguintes Termos e Condições Gerais (“GTC”) se aplicam a todas
as transações legais entre a Stiftung für Sprach- und Bildungszentren /
Foundation for Language and Educational Centres, Seestrasse 247,
CH 8038 Zurique, Suíça (doravante referida como “Eurocentres”) e
você, como seu cliente (doravante referido como “cliente”), em relação
a cursos de idiomas e serviços organizados pela Eurocentres.
Cláusula 1 Serviços oferecidos, registro, restrições de idade
1.1.	Os serviços oferecidos pela Eurocentres baseiam-se nas descrições
das excursões e dos serviços bem como nas informações adicionais
sobre o local do curso. A menos que expressamente acordado de
outra forma, as brochuras de provedores terceirizados de serviços
e, em especial, de organizações parceiras locais, escolas de idiomas, bem como brochuras de destino e acomodação que não
foram lançadas pela Eurocentres não são vinculativas em relação
ao desempenho dos serviços da Eurocentres.
1.2.	Intermediários de viagem (por exemplo, agências de turismo) e
provedores de serviços, como organizações parceiras locais, escolas de idiomas, hotéis e outros provedores de acomodação, bem
como empresas de transporte não são autorizados a realizar acordos com clientes para fornecer informações vinculativas ou realizar representações que mudem o conteúdo do contrato.
1.3.	Para fazer uma reserva, os clientes podem usar o formulário de
reservas da Eurocentres encontrado em suas brochuras ou disponível on-line em www.eurocentres.com. O nome e sobrenome bem
como todas as outras informações fornecidas no formulário de
registro devem ser verdadeiros e precisos. A Eurocentres se
reserva o direito de expulsar clientes ou participantes dos cursos,
caso forneçam informações falsas. Neste caso, os clientes não
terão o direito a reembolso. Vouchers e outras promoções devem
ser apresentados no momento da matrícula. Eles não serão considerados após a emissão da confirmação de reserva.
1.4.	Ao enviar uma solicitação de reserva por escrito (por e-mail ou
fax) ou um formulário de reserva on-line (ao clicar no botão
“Realizar um pedido de ligação”), o cliente faz uma oferta vinculativa para um contrato. O contrato entra em vigor a partir do
recebimento da confirmação de matrícula da Eurocentres pelo
cliente.
1.5.	No caso de participantes considerados menores ou, de outra
forma, incapazes de celebrar um contrato sob a lei suíça (isto é,
indivíduos abaixo de 18 anos) ou sob as leis de seus respectivos
países de residência, o formulário de reserva deve ser assinado por
seus guardiões legais, e esses devem declarar o endereço completo. Isso significa que, nesse caso, o guardião legal será considerado um cliente para os fins desses Termos e Condições Gerais.
Você receberá informações mais detalhadas do país específico
sobre restrições de idade e requisitos de consentimento de seu
consultor de cursos antes de assinar o contrato. As informações
também estão disponíveis em www.eurocentres.com.
1.6.	Em qualquer caso, exige-se que os participantes tenham pelo
menos 16 anos no início do curso. Para reservas em Sydney e
Melbourne, os participantes devem ter pelo menos 18 anos.

Cláusula 2 Termos e condições de pagamento
O pagamento inicial de USD 475 / CHF 500 / EUR 330 / GBP 285 /
JPY 50,000 / AUD 555 / CAD 500 por participante e os prêmios de
seguro devem ser pagos mediante recebimento da confirmação de
reserva.
O restante do valor deve ser pago seis semanas antes do início do
curso. Reservas feitas a partir de seis semanas antes do início do curso
devem ser pagas no total no momento da matrícula. O valor da reserva
somente é considerado pago em conformidade com os termos do contrato quando tiver sido creditado na conta especificada pela
Eurocentres no ato da confirmação da matrícula.
Cláusula 3	Pagamento atrasado, rejeição ou estorno de pagamentos
com cartão de crédito
A não ser que o cliente tenha pago o preço total da reserva, ele não
terá o direito de usar os serviços contratuais. Se o cliente falhar em
realizar o pagamento inicial e/ou o pagamento do valor restante dentro
do limite especificado, a Eurocentres terá o direito de rescindir o contrato após informar o cliente e fornecer a ele um período de carência
sem efeito e exigir compensação, em conformidade com o Artigo 9.
Cláusula 4 Prova de pagamento no início do curso
No início do curso, o participante deve fornecer prova de pagamento
das taxas do curso e, onde aplicável, da acomodação e outras taxas. Se
o participante não puder apresentar tal prova, ele não será admitido
nas aulas ou na acomodação. Isto sem prejuízo ao direito da
Eurocentres ao pagamento do valor da reserva.
Cláusula 5 Taxa de matrícula
A taxa de matrícula é cobrada em todas as reservas e não será
devolvida sob nenhuma circunstância. As informações sobre o valor
de taxas de matrícula estão disponíveis na página da respectiva
escola na brochura no site da empresa em www.eurocentres.com.
Cláusula 6 Taxa de mudança
Assim que o contrato for assinado, o cliente somente pode mudar
de escola, tipo de curso, acomodação, data de início, etc. (mudança
de reserva) com o consentimento da Eurocentres. Se a Eurocentres
concordar com a mudança do contrato, será cobrada uma taxa de
mudança ao cliente conforme segue:
– Cursos com uma duração de até 23 semanas: USD 80 / CHF 100 /
EUR 75 / GBP 50 / JPY 9,000 / AUD 125 / CAD 110.
– Cursos com uma duração de 24 semanas ou mais (semestre/
ano de idioma): USD 230 / CHF 300 / EUR 200 / GBP 145 /
JPY 27,000 / AUD 370 / CAD 330.
A taxa de mudança será anulada se o cliente desejar mudar sua reserva
para se inscrever em um curso de duração maior. A Eurocentres se
reserva, em qualquer caso, o direito de passar ao cliente eventuais custos adicionais provenientes da mudança de reserva. Extensões de
curso, uma vez que o curso já tiver se iniciado, serão tratadas como
uma nova reserva. No caso de cursos especializados com uma duração
maior do que quatro semanas, a especialização pode ser trocada
durante o curso com o consentimento da escola. Contudo, somente
uma troca pode ser feita a cada quatro semanas. Em qualquer caso, a
escola deve concordar com a mudança. Para cálculo de limites, consulte o Artigo 9.
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Cláusula 7 Passaporte, visto e regulamentos de saúde
Muitos países impõem requisitos de entrada de passaporte, visto e
saúde. É de única responsabilidade do cliente ou participante obter as
informações necessárias e preparar-se para a viagem.
Cláusula 8 Obrigações do participante do curso
É responsabilidade do participante cumprir com os requisitos de
entrada/visto do país de destino e escolher um curso de idioma que
seja adequado ao seu nível de habilidade. Exige-se do participante
que participe dos cursos pessoalmente e chegue no horário. Se o participante do curso violar quaisquer leis, regulamentos de imigração ou
visto, interromper ou arriscar outros participantes do curso ou se tornar um perigo a si mesmo como resultado de sua presença irregular ou
outro comportamento, a Eurocentres se reserva o direito de rescindir o
contrato sem aviso após uma advertência sem efeito e expulsar o participante da escola. Nesse caso, o participante do curso não tem direito a
reembolso proporcional do valor da reserva.
Cláusula 9 Cancelamento antes do início do curso
O cliente tem o direito a cancelar o curso antes do início do mesmo
por correio ou e-mail, sem fornecer quaisquer motivos (rescisão do
contrato). Se tal notificação por escrito for recebida pela Eurocentres
até 14 dias antes do início do curso, todos os pagamentos já feitos à
Eurocentres relativos ao presente contrato devem ser reembolsados à
parte contratante, com exceção da taxa de matrícula, de uma possível
taxa de acomodação, do cancelamento do ELVIA e do retorno do prêmio do seguro de custos de viagem. Se a Eurocentres receber o cancelamento por escrito até 14 dias antes do início do curso, mas antes das
17:00 (CET) na última quinta-feira antes do início do curso, o cliente
terá que pagar a taxa de matrícula, as taxas de acomodação, os prêmios
de seguro, taxas da escola e as taxas de acomodação para até duas
semanas. Todos os reembolsos serão feitos dentro de 4 semanas após o
recebimento do cancelamento. Os termos e condições gerais respectivos de provedores terceiros se aplicam a residências estudantis, hotéis
e apartamentos. Regras especiais se aplicam a cancelamentos de participantes com destino à Austrália, EUA e Canadá com visto de estudante, bem como à linha de produtos easyEnglish. A data do cancelamento é considerada a de recebimento do cancelamento pela
Eurocentres durante o horário comercial de funcionamento (segunda à
sexta, das 8:00 às 17:00). Fora do horário comercial, o próximo dia útil
será a data de cancelamento. Isto se aplica, mutatis mutandis, às mensagens por e-mail, fax, etc.
Cláusula 10	Não comparecimento ou cancelamento do curso de idiomas, não comparecimento aos serviços individuais
Se o participante do curso não comparecer, encurtar o curso ou não
usar os serviços individuais, por exemplo, as lições individuais, ele
deverá pagar o valor total da reserva (incluindo todos os prêmios de
seguro). Regras especiais se aplicam aos participantes com destino à
Austrália, EUA e Canadá com visto de estudante, bem como à linha de
produtos easyEnglish. Se o participante não fizer o check-in, a acomodação será considerada cancelada e o valor das duas semanas será
cobrado, conforme indicado no Artigo 11. Os termos e condições
gerais respectivos de provedores terceiros se aplicam a residências
estudantis, hotéis e apartamentos.
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Cláusula 11	Não comparecimento, cancelamento e/ou troca de
acomodação após o início do curso
A acomodação pode ser cancelada mediante aviso prévio de duas
semanas a finalizar em um sábado. O aviso de cancelamento por
escrito deve ser endereçado e enviado diretamente à Eurocentres.
Será cobrada uma taxa de USD 80 / CHF 100 / EUR 75 / GBP 50 /
JPY 9,000 / AUD 125 / NZD 135 / CAD 110 do cliente. Se o participante não fizer o check in na acomodação reservada ou deixar sua
acomodação antes do fim do período de aviso prévio, ele deverá pagar
o valor total de acomodação até o final do período mencionado.
Os termos e condições gerais respectivos de provedores terceiros se
aplicam a residências estudantis, hotéis e apartamentos.
Cláusula 12 Reclamações e responsabilidade
Os participantes devem comunicar quaisquer reclamações imediatamente à administração da escola local ou à Eurocentres em Zurique.
Se o participante fizer uma reclamação relativa a um defeito no desempenho do material entregue pela Eurocentres, e esta não puder remediar a situação dentro de um período razoável, o participante tem o
direito de tomar as medidas para remediar o defeito dentro do escopo
dos serviços reservados independentemente. A Eurocentres irá, então,
reembolsar o participante do curso mediante apresentação de recibos
de acordo com sua responsabilidade estatutária e contratual.
Quaisquer reclamações de reembolso devem ser feitas através do envio
de uma carta registrada à Eurocentres em Zurique dentro de um mês
antes do final acordado do curso. Após o final deste período, todos os
tipos de reclamação, seja qual for a base legal, serão excluídos. A
Eurocentres é responsável por seus próprios serviços de acordo com
estes Termos e Condições Gerais. Contudo, a responsabilidade por
negligência simples é excluída e, no caso de promoções de pacotes, a
responsabilidade limita-se aos casos de reclamações, exceto as de lesão
pessoal ao dobro do preço da excursão. Para a extensão permissível
por lei, a responsabilidade, em todos os casos, é limitada ao dano
direto. A Eurocentres não é responsável por nenhuma perda, destruição ou mal uso de objetos valiosos, câmeras, filmadoras, celulares, cartões de crédito, dinheiro, etc. Além disso, a Eurocentres não se responsabiliza por perda de tempo de férias, experiências frustantes, não
desempenho ou desempenho insatisfatório de serviços combinados. As
regulações estatutárias se aplicam a responsabilidades não contratuais,
com quaisquer limitações de responsabilidade e exclusões sob esses
Termos e Condições Gerais tendo precedência sobre as regulações
estatutárias. Guias de turismo, agências e funcionários de provedores
de serviço não estão autorizados a confirmar defeitos ou a reconhecer
reclamações contra a Eurocentres.
Cláusula 13 Seguro
É responsabilidade do cliente providenciar o(s) seguro(s) de viagem
adequado(s). Como parte da reserva, os clientes têm a opção de providenciar um seguro de viagem ELVIA combinado (cobrindo cancelamento e retorno dos custos de viagem) ou a cobertura do ELVIA
Security Package (bagagem e seguro médico), o qual será mostrado na
fatura de forma separada. Prêmios de seguro não são reembolsáveis
após o término do contrato.

Cláusula 14 Número mínimo de participantes e feriados públicos Se
o número mínimo de 6 participantes (Cuzco 4) necessário para cada
curso de idiomas não tiver sido atingido, a Eurocentres informará ao
cliente, pelo menos três semanas antes do início do curso, se a reserva
será cancelada. Se a Eurocentres não conseguir oferecer ao cliente
uma oferta alternativa, a Eurocentres reembolsará o cliente por todas
as taxas já pagas (incluindo todos os prêmios de seguro). O cliente não
tem o direito de fazer reclamações por inconveniência ou compensação
adicional. Em casos excepcionais, a Eurocentres pode operar cursos
com menos de seis participantes. Não haverá aulas em feriados públicos
oficiais na localidade da escola. Nenhuma compensação ou reembolso
será fornecido para essas aulas.
Cláusula 15 Mudanças em preços, datas ou programas
Enquanto nenhuma confirmação de reserva for emitida, a Eurocentres
tem o direito de mudar as datas e preços publicados nas brochuras, na
internet ou em qualquer outro local a qualquer momento. Ao término
do contrato, a Eurocentres pode realizar mudanças em seus serviços,
dado que tais mudanças são inevitáveis, insignificantes, feitas de boa fé
e não afetem o conteúdo geral do curso. Se mudanças materiais forem
feitas nos serviços principais, o cliente tem o direito de rescindir o
contrato ou de solicitar entrar em um curso de idiomas de valor equivalente, quando a Eurocentres estiver na posição de oferecer tal curso. A
Eurocentres deve notificar o cliente sobre quaisquer mudanças, assim
que possível. O cliente deve defender seus direitos imediatamente após
o recebimento do aviso da Eurocentres. A Eurocentres tem o direito de
aumentar seus preços após celebrar um contrato até três semanas antes
do início do curso, pelas seguintes razões:
Aumentos nos custos de transporte, aumentos nas cobranças de certos
serviços, flutuações na taxa de câmbio, aumentos de preços oficiais,
introdução ou aumento de cobranças públicas.
No caso de tais aumentos, o preço pode ser ajustado. Se os preços subirem mais de 10%, a parte contratante tem o mesmo direito como no
caso de mudanças de material a serviços principais. Mudanças no programa ou nos serviços durante o curso de idiomas devido a circunstâncias imprevisíveis ou inevitáveis são admissíveis, desde que o conteúdo
geral do programa permaneça inalterado. A Eurocentres se reserva o
direito de alocar ou realocar participantes a outras classes de acordo
com suas habilidades de idioma ou de implementar outras medidas
necessárias para assegurar a operação estável da escola.

Cláusula 17 Partes contratantes/garantia
O contrato é celebrado entre o cliente e a Eurocentres
Stiftung für Sprach- und Bildungszentren (Foundation for Language
and Educational Centres), Seestrasse 247, 8038 Zurich, Switzerland.
A Eurocentres tem proteção de insolvência com cobertura suficiente.
Cláusula 18 C
 láusula de separabilidade, lei aplicável,
local de jurisdição
Se qualquer provisão do contrato desses Termos e Condições Gerais
for inválida, nula ou inexecutável, a validade e capacidade de execução
das provisões remanescentes do contrato e esses Termos e Condições
Gerais permanecerão inalteradas. Tal provisão inválida ou inexecutável
será substituída por uma válida e executável que se aproxime o máximo
possível da intenção da provisão original.
Este acordo é exclusivamente governado pela lei substantiva suíça. O
local de jurisdição é o escritório registrado da Eurocentres. Para mais
informações, ou em caso de dúvidas, entre em contato com o escritório
de reservas da Eurocentres pelo telefone +44 (0)207 963 84 50 ou
+41 (0)44 485 50 40, Eurocentres, Seestrasse 247, CH-8038 Zurich.
Esses Termos e Condições Gerais foram escritos em alemão, outros
idiomas são somente traduções. Em caso de dúvida ou ambiguidade, a
versão alemã prevalece.
Fotos:
Gert Coester, Jason Read, Shutterstock,
escolas parceiras da Eurocentres

Cláusula 16 Proteção de dados
A Eurocentres coleta dados pessoais sempre que o cliente faz um
pedido de uma brochura, solicita uma cotação ou reserva um curso. Os
dados são mantidos na Eurocentres e não são enviados a terceiros ou
organizações. Informações pessoais são apenas reveladas para fins de:
– reserva de acomodação (por exemplo, estadia em casa de família,
residência estudantil, hotel).
– reserva de um curso ou serviço em nome do cliente, o qual é
fornecido por uma empresa parceira da Eurocentres (por exemplo,
escolas parceiras, seguro de viagem, universidades, treinamento prático). Empresas que não pertencem à Eurocentres são destacadas adequadamente nas brochuras e na confirmação do curso da Eurocentres.
– ter o catálogo solicitado entregue por um parceiro contratual no
local de residência do cliente.
– conformidade com requisitos estatutários. Em alguns casos, exigese
da Eurocentres e/ou das empresas parceiras e/ou provedores de
serviço que revelem dados de clientes a autoridades (por exemplo,
autoridades de imigração).
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Informações gerais
O seguinte se aplica a todos os cursos

• Idade mínima: 16 anos (18 anos em Sydney e Melbourne)
• Número máximo de alunos por classe: 14 (Cidade do Cabo, Cusco 10, Moscou, São Petersburgo, Malta, Valência, Lunenburg 12,
Sydney, Melbourne 18).
• Datas de início do curso: Todas as segundas, exceto nos feriados públicos, quando o curso começa na terça-feira.
• Feriados públicos: Nos dias em que, de acordo com a lei local, for feriado público na localidade da escola não haverá aulas. As aulas não
serão compensadas nem reembolsadas.
• Duração das aulas: 50 minutos (Sydney, Melbourne: 60 minutos, Barcelona: 55 minutos, Malta: 45 minutos). As aulas são ministradas
exclusivamente por professores competentes na língua que estão ensinando.
• Número mínimo de participantes: 6 (alguns cursos poderão ter início com menos participantes).
• Certificado: Nossos alunos recebem um certificado detalhado, que confirma exatamente o nível das habilidades adquiridas em escuta,
conversação, leitura e escrita.Somente os alunos que frequentaram pelo menos 80% das aulas receberão o certificado.

Incluído no preço do curso

• Aulas de idiomas
• my.Eurocentres (RU, França, Lausanne, San Diego, Toronto,
Vancouver, Cairns, Sydney, Melbourne, Cidade do Cabo, Malta,
Lunenburg)
• Avaliação de sua proficiência no idioma ao ingressar (teste escrito e
oral, incluindo uma entrevista pessoal)
• Feedback pessoal sobre sua avaliação no teste de ingresso
• Metas de aprendizado claras, discutidas com você todas as semanas
• Monitoramento contínuo do progresso no aprendizado e feedback
diagnóstico
• Testes semanais e aulas de revisão
• Duas aulas por semana no Clube de Estudos do Centro de
Aprendizado, com auxílio de um professor
• Certificado final declarando o nível exato de suas competências no
idioma
• Conexão Wi-Fi rápida
• Uso livre do Centro de Aprendizado e biblioteca
• Salas de recreação espaçosas
• Serviço de ajuda /Atendentes na recepção da escola
• Telefone de emergência 24 horas
• Algumas atividades de lazer

Não incluído no preço do curso
•
•
•
•

•
•
•
•

Custos de viagem
Taxa de materiais de curso (em algumas escolas)
Taxas de exames
Participação voluntária em atividades de lazer e em excursões
(salvo indicação em contrário)
Dinheiro para gastos pessoais
Cobertura de seguro pessoal para doenças, acidentes, roubos,
cancelamento, etc.
Seguro viagem
Custos adicionais para menores
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Taxa de matrícula

Uma taxa de matrícula será cobrada para todas as opções e não poderá
ser reembolsada em nenhuma circunstância.A quantia exata é visível
na fatura/recibo ou na respectiva página da escola nesta brochura e em
www.eurocentres.com.

Taxa de mudança de reserva

Se houver mudanças na reserva, uma taxa de administração não
reembolsável de USD 80 / CHF 100 / EUR 75 / GBP 50 / JPY 9,000 /
AUD 125 / CAD 110 será cobrada (consulte Termos e Condições
Gerais). Para o Programa Semestre ou Ano do Idioma, a taxa
de mudança é de CHF 300 / EUR 200 / GBP 145 / JPY 27,000 /
AUD 370 / USD 230 / CAD 330. Estas taxas não são reembolsáveis.

Seguro viagem

Recomendamos que você adquira o seguro de viagem combinado
ELVIA (cobrindo os custos de cancelamento e da viagem de volta), a
cobertura ELVIA Security Package (seguro de bagagem e de gastos
médicos), bem como o seguro de responsabilidade civil, ou quaisquer
outros seguros comparáveis.

Escolas associadas

Nossas escolas associadas também oferecem inúmeros benefícios e
serviços, que podem, contudo, variar ligeiramente daqueles oferecidos
pela Eurocentres.(Escolas associadas:Alpha College, Dublin;
Amigos Spanish School, Cusco; Liden & Denz, Rússia; Universidades
nos EUA).

Seguro
Cancelamento e custos da viagem de volta
Esta apólice consolidada cobre os custos do cancelamento e da viagem
de volta. Período de cobertura: mínimo de três meses
Custos do cancelamento:
Caso você precise cancelar sua estadia em uma escola de idiomas sem
aviso prévio por motivos de saúde (é exigido um certificado médico),
por morte em família ou um problema com seu transporte, este seguro
cobre os custos do cancelamento de acordo com os Termos de
Negócios Padrão do Eurocentres.
Custos da viagem de volta:
Em caso de doença ou acidente, o custo do transporte, seja para o hospital mais próximo ou para um hospital onde você vive, estão cobertos.
Caso você precise cancelar o curso por motivo de força maior e retornar para casa mais cedo (por exemplo, se um parente próximo morrer,
se sua residência sofrer danos graves devido a roubo, ou catástrofes
naturais), o seguro cobrirá os custos adicionais da viagem de volta.
Além disso, a ELVIA reembolsará as despesas referentes à parte não
utilizada do curso, proporcionalmente ao preço da opção. Caso a pessoa segurada desapareça, o seguro cobrirá os custos da busca e salvamento.
Seguro de viagem conSolidado
Até 12 semanas
CHF 50 USD 50 EUR 46 GBP 35 JPY 5,556 AUD 67 CAD 63
Cada mês adicional

CHF 15 USD 15 EUR 14 GBP 11 JPY 1,667 AUD 20 CAD 19

Os prêmios são pagos juntamente com o depósito, e não são reembolsados em caso de
cancelamento.

Pacote de Segurança
Bagagem, despesas médicas, tarifas de exames, seguro contra acidentes
de transporte, telefone de emergência em viagem, serviço de cancelamento de cartões de crédito e cartões de loja.
O Pacote de Segurança cobre a maioria dos riscos envolvidos em viagens e hospedagem em outro país, e dá assistência pessoal e apoio em
qualquer emergência. Caso você sofra um acidente ou adoeça durante
sua estadia, o seguro pagará as despesas médicas, como medicamentos
e tratamento, hospitalização e uma estadia em uma casa de tratamento,
bem como o transporte ao hospital mais próximo, até um máximo de
CHF 100,000. Durante os 365 dias do ano, 24 horas por dia, a ELVIA
Travel Hotline está disponível para ajudar e apoiar você em qualquer
emergência. Ela providenciará e ajudará você a encontrar os médicos
adequados, dará assistência com serviços de tradução e intérprete,
bloqueará seus cartões de crédito e, se necessário, informará seus
parentes e empregador. Com o seguro de bagagem, sua bagagem e
valores são segurados contra furto, assalto e danos até um máximo de
CHF 2,000. Se você não passar em um exame de idiomas para o qual
se preparou durante um curso Eurocentres, o seguro paga o máximo
de CHF 500 pelas tarifas de exames. O exame deverá ser realizado no
mais tardar seis meses após o final do curso e desde que você tenha
frequentado pelo menos 80 % das aulas do Eurocentres.
Pacote de Segurança
até 4 semanas
CHF
5 a 8 semanas
CHF
9 a 12 semanas
CHF
Cada mês adicional
CHF

80
110
140
45

USD 80
USD 110
USD 140
USD 45

EUR 74
EUR 101
EUR 128
EUR 41

GBP
GBP
GBP
GBP

57
77
97
32

JPY 8,890
JPY 12,223
JPY 15,556
JPY 5,000

AUD 107 CAD 101
AUD 147 CAD 138
AUD 187 CAD 175
AUD 60 CAD 57

Os prêmios são pagos juntamente com o depósito, e são reembolsáveis em caso de cancelamento.
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