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IMERSÃO 
CULTURAL
Viver e desfrutar a experiência de 
conhecer a cultura e a língua de um 
país é um privilégio que você nunca 
se esquecerá.

Enforex, líder há 27 anos na criação 
de experiências de aprendizagem e 
ensino da língua espanhola, tem como 
missão e valores quebrar as barreiras 
entre as pessoas e divulgar a cultura 
espanhola através das suas 32 escolas 
na Espanha e na América Latina.

Seu serviço de apoio personalizado 
aos alunos foi construído através da 
excelência acadêmica e de uma equipe 
altamente qualificada, o que faz a 
Enforex ser reconhecida por centenas 
de instituições em todo o mundo. 
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PROGRAMAS DE COLO-
CAÇÃO NA UNIVERSIDADE 

NA ESPANHA

32

AMÉRICA LATINA

Argentina
Bolívia
Chile
Colômbia
Rep. Dominicana
Costa Rica
Cuba
Equador
Guatemala
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INFORMAÇÃO PRÁTICA

Outras taxas

Condicões Gerais

FAÇA O MUNDO
SUA ESCOLA 

MEU ESTILO DE VIDA ESPANHOL 

AMIGOS GLOBAIS

REZÕES PARA 
APRENDER ESPANHOL

APAIXONANTE AMÉRICA LATINA

MINHA CHEGADA

TORNE-SE ESPANHOL /
LATINO-AMERICANO

MEU PROFESSOR
SE PREOCUPA COMIGO

APRENDIZADO RÁPIDO

ILUMINE SEU FUTURO

TEMPO DE APRENDER

Cursos Intensivos de Espanhol

Espanhol para 
 objetivos específicos

 e outros cursos

LAR DOCE LAR

Serviço de Transporte e

Traslado do Aeroporto

PENSANDO EM VOCÊ

#PROMOÇÕES#PROMOÇÕES

Durante todo o ano

Aprendendo Espanhol

De 72 países

Com o líder

Grupos reduzidos: 5 alunos por turma, máx.10

24 destinos | + de 20 cursos

Tudo que você precisa



  

#MeuEstiloDeVidaEspanhol

#Meu aprendizado
Successo:  técnicas de ensino comprovadas

Professores profissionais e qualificados

Turmas reduzidas, 5 alunos por aula (máx.10)

Atividades culturais diárias

Biblioteca, acervo de vídeos e laboratório de informática 

Wi-Fi  e acesso à Internet gratuito em cada escola 

Intercâmbio de idiomas com nativos
de língua espanhola

Cursos de uma semana ou de longa duração,   
começando todas as segundas-feiras.

#Meu novo lar
• Casas de famílias
• Residências de estudantes
• Apartamentos compartilhados
• Hotéis
• Apartamentos privados

#Minha experiência 
Viva a língua junto com amigos espanhóis e latino-
americanos.

Monte seu próprio programa de ensino 
combinando as escolas Enforex em 15 localidades 
na Espanha e na América Latina.

Conheça pessoas de todas as idades e 
interesses em um ambiente multicultural: 
crianças e adolescentes (Acampamentos de 
Verão), estudantes universitários, executivos, 
profissionais, maiores de 50...

Conte com o apoio da equipe Enforex, multi-
idiomas e dedicada a ajudar e aconselhar todos os 
alunos.



  Visite nosso site: www.enforex.com

#Meu dia a dia  
nas redes sociais

www.facebook.com/enforex

twitter.com/enforex

plus.google.com/+enforex/posts

Instagram/enforex_schools

#Método original Enforex 
Nossa metodologia tornou-se a mais 
utilizada para ensinar espanhol em todo o 
mundo. 

Exclusivo Enforex
• Combine escolas  

e destinos  
na Espanha e na  
América Latina

• Escritório de apoio aos alunos

• Carteira de estudante Enforex

• Turmas reduzidas, 5 alunos  
por aula (máx.10)

Escolas credenciadas pelo

Instituto Cervantes

#Meu certificado
Os certificados da Enforex são completos e confiáveis. 
Somos credenciados pelo Instituto Cervantes, 
juntamente com as seguintes organizações nacionais 
e internacionais: eduSpain, NAFSA, AATSP, AMACFE, 
FEDELE, AECAE, ACTFL & ELITE.

Também temos o Certificado de Qualidade Ideal e 
acreditações da Câmara de Comércio de Madrid, 
Sweden’s CSN e Germany’s Bildungsurlaub, entre 
outras.

#Meu futuro
De 1998 a 2015, mais de 95% dos nossos alunos 

foram aprovados no exame DELE, assim como na prova da 
Câmara de Comércio e Indústria de Madrid.

Enforex está certificada para conceder créditos acadêmicos 
para os EUA, também oferece outras certificações oficiais 
válidas em muitas universidades internacionais.

EXCLUSIVO ENFOREX



            Estudantes na praia Barceloneta | Barcelona

#AmigosGlobais
Imagine conhecer pessoas de várias partes do mundo.  Faça uma total imersão 
numa nova cultura com os nativos em espanhol que você encontrará nas 
escolas Enforex e com os amigos vindos de 72 países que você fará.



5% CRIANÇAS

20% ADOLESCENTES 15% EXECUTIVOS E 
PROFISSIONAIS

40% ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 15% ADULTOS

5% MAIORES DE 50

TODAS AS IDADES

Participe de um ambiente multicultural
Na Enforex, recebemos alunos de vários de países e origens culturais. Suas idades e razões 
para aprender espanhol são cuidadosamente avaliadas para melhor atender aos seus 
objetivos. 

Acreditamos que essa diversidade agrega valor à experiência do curso. O modo de vida e as 
características culturais dos nossos alunos são temas das discussões durante a aula.

Além disso, nas escolas Enforex, os alunos internacionais compartilham os mesmos espaços 
que os estudantes espanhóis, que aprendem outras línguas e que adoram fazer intercâmbio 
de idiomas. Portanto, não seja tímido, tente falar espanhol com os seus futuros amigos desde 
o primeiro dia. 

PESSOAS INCRÍVEIS EM TODOS OS LUGARES @Mathew Jones | 
REINO UNIDO 
“Eu não sabia o quão diferentes eram as regiões da Espanha até que eu 
embarquei na minha jornada ´Aprenda espanhol enquanto viaja`. Foi 
muito fácil: eu segui o mesmo curso em cada cidade, os professores e as 
pessoas eram incríveis em todos os lugares que fui “.

NOVAS AMIZADES @Julia Rosberg | ALEMANHA 
“Eu sou arquiteta e trabalho com empresas de todo o mundo. Ser 
proficiente em espanhol me abriu portas profissionais que eu nem 
imaginava. O espanhol é uma verdadeira ponte para fazer novas 
amizades; agora eu posso ter colegas de vários países“.

+de 35.000 ALUNOS DE MAIS DE 72 NACIONALIDADES

0: OUTROS PAÍSES, 34%
US: EUA, 8%
DE: ALEMANHA, 7%
BR: BRASIL, 7%
EE: EUROPA DO LESTE, 6% 
AF: ÁFRICA, 5%

FR: FRANÇA, 4%
IT: ITÁLIA, 4%
CH: CHINA, 4%
JP: JAPÃO, 3%
NL: PAÍSES BAIXOS 3%
SC: PAÍSES ESCANDINAVOS, 3%

UK: REINO UNIDO, 3%
SW: SUÍÇA, 3%
ME: ORIENTE MÉDIO, 3%
KR: CORÉIA, 2%
TW: TAIWAN, 1%
CA: CANADÁ, 1%

+

0 US DE BR EE IT NL SC UK CAKR TWSW MEFR JPCHAF

0
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            Estudantes Enforex na Alcazaba | Málaga

#RazõesPara
AprenderEspanhol
A língua espanhola representa o espírito de uma cultura apaixonante, onde o 
patrimônio encontra a modernidade e as barreiras são quebradas. A segunda 
língua mais falada no mundo está esperando por você; ela vai abrir sua mente e 
enriquecer o seu futuro.

CRESCIMENTO PESSOAL E 
PROFISSIONAL
Aprender espanhol é um grande 
suporte para o desenvolvimento 
das suas habilidades pessoais e 
profissionais. O espanhol é globalmente 
reconhecido no mundo dos negócios, já 
que acordos comerciais e negociações 
nos dois hemisférios dependem cada 
vez mais do uso do idioma.

ABRIR PORTAS
O espanhol é o idioma oficial em mais de 22 países. Mais de 426 milhões de 
pessoas falam espanhol em todo o mundo e a previsão é de 535 milhões para 
2030. Os EUA vão  se tornar o principal país de língua espanhola em 2050. 

O espanhol é também uma das línguas mais importantes usadas em fóruns 
internacionais tanto empresariais como políticos, sendo o idioma oficial da EU, 
MERCOSUL, UNESCO, UN, GATT, ONUDI e U.I.T.

No mundo globalizado, as empresas espanholas estão encontrando grandes 
oportunidades. Elas estão cada vez mais internacionais e se tornando mais e 
mais influentes em todo o planeta.

Por que aprender espanhol?
NEGÓCIOS EM ESPANHOL  
NA AMÉRICA LATINA
As economias dos países latino-
americanos estão ganhando grande 
importância nos últimos anos. Centros 
de negócios internacionais - como Chile, 
Colômbia e Panamá, entre outros - estão 
se tornando grandes pontos de encontro 
para relações comerciais com a América 
do Norte, Europa e Ásia.

Saber falar espanhol é, sem dúvida, 
uma ótima ferramenta para qualquer 
profissional ser capaz de se relacionar 
melhor com a cultura local, aprofundar as 
iniciativas de negócios e construir fortes 
laços para as economias e sociedades 
latino-americanas.

Além disso, uma boa compreensão dos 
países e das culturas latino-americanas 
vai abrir portas para a construção de fortes 
relações pessoais, a melhor maneira de 
compreender os desejos e necessidades 
dos clientes nestes mercados.

UMA CULTURA APAIXONANTE: 
GARCÍA MÁRQUEZ, GAUDÍ, 
ALMODÓVAR, NADAL…
Tanto na Espanha como na América 
Latina, os moradores são abertos, 
calorosos e adoram compartilhar 
experiências. Você poderá desfrutar 
através da vida social e explorando 
museus, bares de tapas e incríveis 
paisagens com amigos nativos da 
lígua espanhola.



Por que aprender espanhol com a Enforex?

30 escolas nas cidades mais 
atrativas da Espanha e da América 
Latina, com excelentes localizações 
centrais e de fácil acesso em 
transporte público ou a pé.

Considerada pelo mercado como “A 
Melhor Escola de Espanhol” (Prêmio 
LTM Star pela Language Travel 
Magazine.)

Experiência comprovada e  ensino do 
espanhol com qualidade desde 1989.
Ambiente internacional e 
multicultural: mais de 35.000 alunos 
de mais de 72 países participam dos 
nossos programas a cada ano.

Programas originais e flexíveis onde 
os estudantes podem combinar 
destinos nas escolas Enforex da 
Espanha e da América Latina, 
seguindo a mesma metodologia  
de ensino.

Turmas reduzidas: de 6 a no máximo 
10 alunos por turma.

Programas específicos: crianças 
e adolescentes, estudantes 
universitários, executivos, 
profissionais e maiores de 50 anos.

Todos os níveis disponíveis em cada 
escola: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Várias opções de acomodação 
próximas às escolas Enforex: 
casas de famílias, apartamentos, 
residências de estudantes, pensões, 
hotéis e apartamentos privados.

Atividades culturais e excursões 
semanais, muitas oferecidas 
gratuitamente.

As escolas Enforex são credenciadas 
pelo Instituto Cervantes. Nossos 
certificados são válidos em várias 
universidades internacionais; alunos 
dos EUA podem usar o curso como 
crédito acadêmico.



México

Guatemala

Guanajuato

Oaxaca

#Apaixonante
AméricaLatina
As famílias acolhedoras mais hospitaleiras do mundo + yoga na 
praia + séculos de cultura + mergulho em águas cristalinas + aulas 
de espanhol ao ar livre + natureza selvagem + centenas de etnias + 
diversidade e um coração aberto que vão fazer você se apaixonar.

O que você está esperando para viver a sua experiência na 
América Latina?

PAÍSES CARIBENHOS
México - República Dominicana - Costa Rica - Colômbia
Cada um dos nossos três destinos no México oferece uma experiência diferente 
de imersão no espanhol: sol e praia ou cultura. Na Costa Rica, você encontrará 
oito reservas biológicas, seis refúgios de vida silvestre e 20 parques nacionais. 
Caminhadas pelas montanhas, passeios em meio a exuberantes selvas e 
desertos semi-áridos ou, simplesmente, relaxar sob o sol quente do Caribe em 
praias de areia branca na República Dominicana. 

PÁISES PARA EXPERIMENTAR - OS ANDES
Equador - Peru - Bolívia
Equador é o lugar perfeito para descobrir as tradições indígenas centenárias, 
como pinturas feitas em pele de carneiro e cerâmicas, esculturas, trabalhos 
em ouro e prata. Peru é ideal para conhecer os diferente sabores, geografias e 
paisagens da América do Sul. Bolívia oferece aos visitantes a possibilidade de ver 
as muitas facetas da história sul-americana num único país.

PAÍSES CHARMOSOS
Chile - Argentina
O Chile é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. A diversidade 
geográfica e climática do país é surpreendente e inclui praias, vulcões ativos, 
lagos cintilantes, desertos, florestas úmidas colorida, as geleiras da Patagônia 
e os picos dos Andes. Dos desertos do norte aos Pampas para as fantásticas 
cachoeiras do Iguaçu e a cadeia montanhosa dos Andes, Argentina é um país 
incrivelmente bonito e geograficamente diversificado.



Cuba

ColômbiaGuatemala

República 
Dominicana

Bolívia

Chile

Argentina

Playa  
del Carmen

Costa Rica
Santo Domingo  

de Heredia

Equador
Quito

Peru

EXCLUSIVO ENFOREX
COMBINE CIDADES NO MESMO CURSO

Em cada escola Enforex da América Latina, você 
fará uma imersão em culturas belas, fascinantes 
e diversificadas. Viva a sua experiência acadêmica 
cercado por montanhas, natureza selvagem, praias 
e o brilhante sol do Caribe.
E VOCÊ NUNCA PÁRA DE APRENDER.



#MinhaChegada
Na Enforex, toda a nossa equipe está orientada para criar uma experiência agradável e única para os 
alunos. Nós nos preocupamos para que a sua chegada seja sem complicações e lhe oferecemos todo 
o apoio necessário para atender as suas necessidades acadêmicas e de hospedagem.

  PRIMEIRO DIA NA ENFOREX

•  O diretor da sua escola estará esperando por você no primeiro dia 
do seu curso (que será sempre uma segunda-feira) para aplicar o 
teste de nível . Lembre-se de chegar uma hora antes do início do 
curso! Os alunos são cuidadosamente encaminhados a turmas 
de acordo com seu nível e com número de alunos.

• As turmas têm no máximo 10 alunos, mas a média é de 5 
alunos, sendo que cada aula dura 55 minutos. 

• As sessões da tarde são normalmente reservadas para o 
nosso curso Super Intensivo. 

  DIA A DIA

• As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, de 09:00 
às 13:00 ou de 15:00 às 19:00* 

• Dois professores são designados a cada turma, com rotação 
a cada duas aulas para enriquecer a experiência do aluno. 

• As oficinas culturais irão melhorar a sua aprendizagem 
e estão disponíveis para os alunos da manhã e da 
tarde. Por último, mas não menos importante, todas as 
atividades e excursões da Enforex permitem que você 
aproveite ao máximo a cidade todos os dias!

  CHEGADA NO DESTINO

• Não importa que horas o seu vôo chega, um membro da 
equipe Enforex estará esperando por você no aeroporto.

• Nossa equipe irá recepcioná-lo e compartilhar os 
segredos da cidade com você desde o início.

• Em seguida, eles irão levá-lo para a sua escola (ou para 
a sua acomodação, se você chegar à noite).

• Quando você chegar à escola, você será designado para o 
curso da manhã ou da tarde.

• Nosso objetivo é fazer você se sentir em casa desde o momento 
em que colocar os pés na Espanha ou na América Latina!

  CHEGADA NA ACOMODAÇÃO

• Se você for se hospedar com uma família de 
acolhimento, a equipe Enforex vai levá-lo para a casa 
de seu anfitrião e apresentá-lo a sua família espanhola. 
Para os alunos que ficam em residências Enforex, 
apartamentos ou hotéis, vamos levá-los para as 
instalações e verificar se você tem tudo o que precisa.

• Ficar em apartamentos e residências comuns é uma 
ótima maneira para que os alunos possam compartilhar 
a sua experiência com os novos amigos de todos os 
cantos do globo.



08:30

09:30

10:30

11:30 

12:30 

13:30 

14:30 

15:30 

16:30 

17:30 

18:30 

19:30 

20:30 

21:30 

22:30 

Dia completo de
excursão para

Córdoba
(incluindo visita

à Mesquita)

Sábado

Chegada ao 
aeroporto e ida 
à acomodação

Ida da aco-
modação ao 

aeroporto

Domingo

Aula de 
espanhol

Almoço

Visita ao
bairro Santa Cruz

+ Sessão de filmes
e discussões

Jantar

Terça

Aula de 
espanhol

Almoço

Visita a Catedral 
de Sevilha (Giral-
da) e ao Alcazar

Tour de Tapas

Quarta

Aula de espanhol, 
pesquisa de final de 
curso e certificado 

de participação.

Almoço

Visita ao Arquivo 
Geral

de Indias
+

Tour de compras 

Ida a um 
restaurante

para comer paella

Sexta

City tour

Compras e almoçoNoite

Espetáculo de Flamenco
O que acontece durante 
uma semana espanhola 
na Enforex?

NÃO FIQUE  
SÓ IMAGINANDO:

Confira como é uma
semana real em 

Sevilla com a Enforex.

Aula de 
espanhol

Almoço

Sevilanas
(uma típica dança 
sevilhana), aula 

de dança e cultura 
na escola

Jantar

Quinta

Teste e sessão 
informativa

Aula de 
espanhol

Almoço

City tour 

Espetáculo 
de Flamenco

Jantar

Segunda



Escritório de  
Apoio ao aluno
Curso de agentes orientadores

Escola de equipe de apoio 

Telefone de emergência

Carteira de estudante

Seguro médico opcional

#Torne-se 
Espanhol/Latino-americano
Imagine quando você começar a pensar em espanhol. Você perceberá o que está 
acontecendo ao seu redor, você vai a um bar e não têm dificuldades para pedir algumas 
tapas ao garçom, e assim será em todo lugar. Você não só vai começar a fazer piadas com 
seus amigos espanhóis e latino-americanos, mas você também irá se divertir. Você está 
definitivamente se tornando um espanhol ou latino!

Atividades culturais 
e excursões
Na Enforex, nós acreditamos que o estudo de uma 
língua não pode se limitar à sala de aula. 

Nossos professores e colaboradores são experientes 
e estão sempre disponíveis para os alunos. Visitas 
e viagens no fim de tarde são ótimas experiências 
para viver a cultural de maneira real e completa. Os 
tours a museus, igrejas, monumentos arquitetônicos, 
cidades próximas e outras áreas de interesse irão 
enriquecer a sua estadia em todos os sentidos.

Para o nosso corpo docente, atividades e excursões 
desempenham um papel essencial no processo de 
ensino, ajudando os alunos a ganhar uma perspectiva 
mais ampla da cultura espanhola, e permitindo-lhes 
contextualizar o que aprenderam na sala de aula.

No primeiro dia de aula, você receberá um kit que inclui 
um calendário com as atividades e excursões culturais 
do mês. As atividades culturais semanais são realizadas 
pela tarde e pela noite, e a maioria é gratuita (museus, 
city tours, etc.). Visitas mais longas e excursões de fim 
de semana estão disponíveis por um custo extra.



            Enforex Malaga students on Tapas tour

            Alunos Enforex num bar 
de Tapas | Málaga

Tradições e Costumes
Alguma vez você já se perguntou por que o nosso modo de viver 
é tão positivo? Além dos clichês, tanto os espanhóis quanto 
os latinos gostam de aproveitar a vida. Excelente clima, festas 
populares e costumes únicos que você nunca vai encontrar em 
nenhum outro lugar e que estimulam a viver a vida ao máximo. 

Um verdadeiro viajante como você vai aproveitar a 
hospitalidade da cultura espanhola. Na Enforex, sabemos 
que os nossos alunos querem aprender ao máximo; 
nossa equipe foi treinada para aconselhá-lo e lhe fornecer 
as melhores dicas para tornar a sua experiência de 
aprendizagem de línguas inesquecível.

Ao planejar a sua viagem para aprender espanhol com a 
Enforex, conte-nos sobre as suas preferências, pergunte-
nos sobre os destinos e sobre os eventos importantes 
que acontecem durante todo o ano. Para aqueles que 
estão pensando em ficar com uma família de acolhimento 
Enforex, a nossa dedicada equipe e nossos parceiros farão 
você se sentir como um local. Estamos sempre animados 
para programar a melhor experiência para você.

E não se esqueça de conferir a nossa seção 
#PensandoEmVocê para aproveitar os nossos pacotes e 
promoções especiais.

Oficinas  
Culturais
Aprender sobre a cultura é uma parte essencial de 
qualquer processo de aprendizagem de línguas. Os 
docentes da Enforex desenvolveram um conjunto de mais 
de 5 Oficinas Culturais para enriquecer o programa do 
nosso curso Super Intensivo.

As turmas têm de 6 a 14 alunos, o que proporciona 
interessantes grupos de pessoas com perspectivas diferentes 
sobre os temas abordados. Os tópicos são sobre cultura, 
tradições, história e civilização, e lhe dará uma compreensão 
holística das culturas espanholas e latino-americanas.

Como vamos lhe apresentar a maneira espanhola e / ou 
latino-americana de pensar e de socialização, as suas 
competências linguísticas, certamente, vão melhorar, porque 
você vai se sentir mais confiante ao conversar com os nativos.

As Oficinas Culturais da Enforex são outra forma de 
criarmos uma experiência de imersão verdadeira para 
nossos alunos, além disso, elas são muito divertidas!

Encontros com nativos da língua espanhola é a melhor maneira de se integrar à 
cultura espanhola. Na Enforex, você estará cercado de estudantes nativos e eles 
ficarão felizes em conhecê-lo e poder fazer intercâmbios linguísticos com você.

Intercâmbio de idiomas com nativos da língua espanhola



#MeuProfessor
SePreocupaComigo
Enforex se consolidou ao longo dos seus mais de 25 anos com o compromisso, 
entusiasmo e profissionalismo da nossa equipe de professores. Além da excelência 
acadêmica, eles se preocupam com os alunos. Criatividade e empátia são os mais 
importantes métodos para motivar os alunos e fazer com que eles alcancem 
o próximo nível do conhecimento da língua e da cultura espanhola. Eles são 
absolutamente o maior trunfo da Enforex.



CARIDAD SANTANA  
Diretora Acadêmica

Convidamos você a iniciar uma gratificante e emocionante experiência: 
um curso de idiomas no exterior, na Espanha ou na América Latina, 
nos destinos mais atraentes.

Acreditamos que através da educação as pessoas podem alcançar o 
crescimento pessoal e profissional, o avanço acadêmico e intelectual, 
a compreensão e o respeito intercultural. Aprender espanhol num país 
de língua espanhola é uma experiência verdadeiramente única que 
fará você ser uma pessoa melhor.

Esperamos que um dia você possa dizer orgulhosamente: “Eu sei falar 
o verdadeiro espanhol”, porque você não só vai falar a língua, mas 
também vai entender a cultura por trás dela e se sentir como um local!

POR QUE NOSSOS PROFESSORES  
SÃO TÃO ESPECIAIS?
Todos os nossos professores foram 
especialmente treinados para o ensino do 
espanhol como língua estrangeira.
Além de ter muitos anos de formação e 
experiência na área, nossa equipe docente é 
dinâmica, aberta, amigável e incrivelmente 
motivada. Cada Coordenador Acadêmico das 
escolas seleciona os professores com base 
na sua formação, habilidades interpessoais, 
paciência e -o mais importante- seu 
entusiasmo. Todas essas qualidades fazem 
com que os professores da Enforex sejam os 
melhores aliados para que o aluno alcance 
seus objetivos.

MATERIAIS E METODOLOGIA 
DOS NOSSOS CURSOS
Todos os programas e livros dos cursos 
foram elaborados pela equipe de professores 
da Enforex sob a supervisão da nossa 
Diretora Acadêmica seguindo os requisitos 
e diretrizes do Instituto Cervantes e do 
Quadro Europeu Comum de Referência para 
Línguas, de acordo com uma metodologia 
comprovada em anos de experiência e treino 
acadêmico. Os programas também são 
100% compatíveis com o sistema de crédito 
universitário dos EUA.

Treinados em
habilidades interpessoais 

+ de 15
anos de experiência 

na média

Professores 
especialmente

treinados e com 
mestrado

350 professores 
em 32 destinos

Ramón Rodríguez é formado em Filologia Hispânica e possui 
mestrado em Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira. 
Ele é especialista no ensino para crianças e adolescentes e 
participou da elaboração dos materiais ditáticos. Ele é o professor 
responsável da Enforex Málaga e, através da sua paixão pelo 
ensino e da sua criatividade nos programas, motiva tanto os seus 
alunos como a sua excelente equipe de professores. 

RAMÓN RODRIGUEZ
Diretor Acadêmico na Enforex Málaga

Isabel é licenciada em Filologia Hispânica pela 
Universidade de Alcalá (Madrid, Espanha), mestre em 
Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira e Ph.D. 
em Tradução e Interpretação de Textos. “Nossa filosofia é 
atender pessoalmente o aluno desde o primeiro dia de aula. 
Nosso contato é direto e estamos muito atentos aos seus 
problemas não apenas acadêmicos, mas da vida cotidiana.”

ISABEL BUESO 
Diretora Acadêmica na Enforex Salamanca

Orgulhosos de nossos professores



BÁSICO 
Você vai aprender a formar estruturas 
gramaticais e comunicativas 
fundamentais em espanhol, como 
saudações, falar de si mesmo, dar 
uma opinião e conjugar verbos no 
tempo presente, assim como outras 
habilidades. Também vai adquirir uma 
compreensão básica da cultura e da 
sociedade espanhola.

Quer viver esta experiência em primeira 
pessoa? Você chega em Barcelona e 
quer perguntar a um local onde fica a 
Sagrada Família. Para iniciar a conversa, 
você diz um tímido “Hola, ¿Qué tal?”. 
Este será o seu ponto de partida. 

ELEMENTAR  
Você irá aumentar o seu nível de 
gramática e vocabulário e poderá se 
expressar funcionalmente em vários 
contextos comunicativos. Também 
vai ganhar uma maior compreensão 
da cultura e da sociedade espanhola. 
As habilidades a serem adquiridas 
incluem: expressar uma opinião, 
compreensão e narração.

Imagine você visitando o Mercado San 
Miguel em Madrid, podendo ouvir as 
conversas e aprender novos conceitos. 
Você já terá desenvolutra para dizer 
“¿Cuánto cuesta una caña y una tapa de 
tortilla, señor?”  Você estará avançando!

INTERMEDIÁRIO  
Você já deu um salto e começa a ser 
capaz de se expressar num nível mais 
funcional, alcançando uma certa fluência 
no idioma. Também terá uma maior 
compreensão do modo de vida espanhol. 
Ao melhorar a sua compreensão 
das estruturas linguísticas e extra 
linguísticas, você vai começar a se 
comunicar de maneira mais eficaz. 

Sua familiaridade com a língua 
espanhola aumentou consideravelmente. 
Você está no metrô de Valência e ele 
pára fora de uma estação. Você escuta 
o anúncio e fica calmo, pois entendeu a 
mensagem e sabe que o problema será 
resolvido em breve.

#AprendizadoRápido
Na Enforex, o maior compromisso da nossa equipe é participar ativamente no crescimento 
acadêmico e pessoal de todos e cada um dos nossos alunos. Os planejamentos acadêmico e 
pedagógico são  as ferramentas fundamentais e diferenciais utilizadas pela Enforex há mais 
de 25 anos. 
Os programas de aprendizagem estão organizados em 6 níveis, seguindo o Quadro Europeu 
Comum de Referência para Línguas (CEF ou CEFR). O acompanhamento personalizado do 
progresso é a melhor maneira de verificar o seu desempenho e fazer com que você alcance 
seus objetivos. 



AVANÇADO   
Você terá uma maior capacidade 
para debater e expressar opiniões 
com detalhes, construindo frases e 
sentenças coerentemente. Poderá 
conversar sobre temas mais 
complexos atém dos temas básicos. 
Você vai dominar o subjuntivo em 
todos os contextos, comparando-o 
com o indicativo.  Será capaz de 
contruir frases mais complexas. 

Sua família está visitando Sevilha e não 
poderia ter sido melhor. Seu sobrinho 
necessita de atenção especial no hotel: 
um berço, aquecedor de mamadeira 
e flexibilidade no check-out... Você 
conseguiu transmitir tudo isso por 
escrito, com um excelente espanhol. 
Continue neste caminho e vai conseguir 
muito mais vitórias no futuro. 

SUPERIOR  
Este curso é para estudantes que 
já têm um sólido conhecimento da 
língua espanhola e são capazes de se 
comunicar de modo eficaz. Você vai 
aprender a expressar idéias abstratas, 
aperfeiçoar suas habilidades de 
gramática e expressões idiomáticas. 
Também vai ganhar uma compreensão 
mais ampla da cultura espanhola.

O seu nível de espanhol já não tem  
barreiras de vocabulário e gramática. 
Você participa fluentemente e entende 
todas as conversas dos seus amigos. Você 
é capaz de se desenvolver nos ambientes 
pessoais e profissionais. Você será 
claramente mais um membro do grupo! 

PROFICIÊNCIA   

Este curso é para estudantes com um 
alto domínio da língua espanhola e que 
desejam se aperfeiçoar em todas as 
áreas de proficiência para ser totalmente 
bilíngües. Você vai se concentrar em 
aperfeiçoar suas habilidades orais e 
escritas durante o desenvolvimento 
de uma perspectiva global da cultura 
espanhola em relação à sua área de 
interesse. 

Você está apaixonada pela cultura 
espanhola e, em especial, por Barcelona, 
onde você acaba de terminar um mestrado 
em Gestão Cultural e teve a oportunidade 
de escrever sobre as atividades artísticas 
e sociais da cidade semanalmente numa 
coluna de um jornal nacional. Sobre que 
aspectos artísticos da cidade você vai falar 
na conferência da Faculdade de Artes?



            Alunos Enforex no parque Templo de Debod | Madrid



CERTIFICADO DELE
Os certificados de espanhol DELE são 
reconhecidos internacionalmente. Eles têm 
um grande prestígio não só para instituições 
educacionais e privadas ou círculos 
acadêmicos, mas também para o mundo dos 
negócios e para as câmaras de comércio.

Em muitos países, os certificados DELE 
são usados por autoridades e outras 
instituições de ensino para complementar 
os seus próprios sistemas de avaliação. Este 
certificado é ideal para facilitar o avanço 
profissional e para ter acesso a oportunidades 
educacionais na Espanha, assim como em 
outros países onde o teste é utilizado.

DIPLOMA ENFOREX
Ao concluir um curso de espanhol com a 
Enforex, você receberá um diploma oficial 
Enforex indicando o tipo de curso e o total 
de horas realizadas, assim como seu nível 
de proficiência. Você também receberá 
um certificado de estudos, incluindo um 
relato detalhado do seu progresso em cada 
habilidade lingüística específica.

Nossos centros são credenciados pelo 
Instituto Cervantes. Também oferecemos 
créditos universitários para os EUA e 
certificados para outras universidades 
internacionais, através de projetos de 
adequação do programa.

O interesse dos países BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) no mundo da língua 
espanhola tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Apenas nos EUA, 
existem mais de 52 milhões de pessoas que falam espanhol, representando 60% do 
crescimento futuro da população, o que tornará o país com o maior número de falantes 
de espanhol no mundo em 2050. Olhando para estes dois fatos, você pode ver o alcance 
e a importância que a língua espanhola tem no mundo.

O espanhol é crucial na economia global. Você vai experimentar o papel que ele terá no 
seu desenvolvimento pessoal. Além de lhe abrir portas,  você verá o amplo impacto que 
a língua espanhola tem na cultura, arte, mídia e esportes. 

Na Enforex, o nosso entusiasmo no ensino e na aprendizagem do espanhol é a melhor 
maneira de garantir o seu sucesso. 

Certificados Enforex

#Ilumine 
SeuFuturo
Aprender espanhol lhe permitirá progredir profissionalmente; ele 
vai abrir novas oportunidades de negócios para você em países 
onde o idioma é falado ou naqueles com um interesse crescente 
no mundo da língua espanhola.

95% 
são aprovados



#TempoDeAprender
CURSOS E PROGRAMAS
Somos pessoas que se preocupam com as pessoas. Para a nossa equipe, todos os alunos 
que encontramos é uma oportunidade para ensinar e aprender. Adoramos a ideia de que nos 
colocar em seus lugares é a melhor maneira de ter uma grande experiência em conjunto. 
Nossa prioridade número um é que você alcance seus objetivos. 

Programação

  PROGRAMA FLEXÍVEL E SUPORTE 

Todos os nossos cursos de espanhol estão disponíveis 
durante todo o ano. Eles podem ser de uma ou mais 
semanas ao longo do ano. Você pode combiná-los em 24 
escolas, sem custo extra.

  GARANTIA DE COLOCAÇÃO NO SEU NÍVEL

No primeiro dia, você vai fazer um teste oral e escrito, a fim 
de ser colocado no grupo apropriado para o seu nível. As 
aulas começam logo após o teste de nivelamento.

  APOIO AOS ALUNOS

Nossos professores são altamente qualificados no ensino 
de espanhol como língua estrangeira. Eles vão ajudá-lo a 
aprender o idioma com uma atenção pessoal, agradável e 
eficaz; enquanto você experimenta uma nova cultura cheia 
de surpresas e sutilezas.

CURSOS INTENSIVOS DE ESPANHOL
Cursos Geral e Super Intensivo +  Oficinas Culturais e 
Temas Específicos 

ESPANHOL PARA OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Curso de Preparação para o Exame Oficial DELE
Ano Sabático
Curso Particular
Curso de Formação para Professores de Espanhol
PAU
Colocação na Universidade 
Espanhol + Programa de Estágio
Programa Familiar de Espanhol
Curso de Espanhol para Negócios
Programa para Maiores de 50 com atividades
Programa para Crianças e Adolescentes
Programa de Ensino Médio
História, Arte e Literatura 
Golfe e Tênis
Programa de Natal
Flamenco e Salsa
Culinária Espanhola e Mediterrânea 
Mergulho 
Casa do Professor
Programa para Grupos

de 9:00 a 13:00 Aulas (grupos da manhã) 
Inclui 20 min. de intervalo

de 13:00 a 14:00 Aulas de cultura  

de 15:00 a 19:00 Aulas (grupos da tarde) 
Inclui 20 min. de intervalo

de 19:00 a 20/21:00 Atividades opcionais

Um dia em nossas escolas*

*Pode ocorrer alterações em algumas escolas

···

···

de  
segunda 
a sexta



Valores Enforex

Nossos professores combinam teoria 
e prática, abordando todos os aspectos 
lingüísticos e pragmáticos da linguagem 
falada, assim como as principais 
informações sócio-culturais essenciais 
para conseguir a proficiência.

Todas as aulas são independentes, 
mas -como é lógico, devido à natureza 
do idioma- o uso da gramática e 
do vocabulário será acumulativo e 
seqüencial de uma aula para outra.

Gramática, leitura, escrita, audição, fala 
e vocabulário são sempre integrados, 
com o intuito de expor os estudantes 
a um ambiente comunicativo e o mais 
autêntico possível.

Como aluno da Enforex, você 
também será motivado a desenvolver 
competências interculturais 
combinando conhecimentos, 
habilidades e atitudes para criar 
relações positivas com as pessoas e a 
cultura que o cercam.

Nossas turmas são pequenas, com 
uma média de 5 alunos e um máximo 
de 10 por aula. Os cursos começam 
toda segunda-feira do ano, mesmo 
para iniciantes. As escolas estão 
abertas durante todo o ano, inclusive 
no Natal e na Páscoa.

Você pode escolher entre uma várias 
de opções de acomodação, que estão 
localizadas a no máximo de 30 minutos 
das nossas escolas. Temos um 
cuidado especial para certificar que 
todas e cada uma das nossas opções 
de acomodação façam que nossos 
alunos Enforex se sintam confortáveis, 
acolhidos, seguros e “em casa”.”

  NOSSOS PROFESSORES   
APRENDIZADO            SEQUENCIAL E

           DE QUALIDADE
  

AMBIENTE 
           COMUNICATIVO

 
  

 COMPETÊNCIAS 
           INTERCULTURAIS   TURMAS REDUZIDAS   

ACOMODAÇÕES E SERVIÇOS
             DE QUALIDADE



INTENSIVO    
O Curso Intensivo (20 aulas / semana) é o nosso principal
programa: você vai se concentrar em todas as 
competências linguísticas. O objetivo deste curso é que os 
alunos adquiram habilidades interpretativas e expressivas, 
enquanto aumentam o seus conhecimentos culturais::  

• AUDIÇÃO: Estudantes praticam técnicas e estratégias 
para entender o espanhol falado e para melhorar a 
compreensão auditiva.

• LEITURA: Melhorar a compreensão de conteúdos 
escrito, estudando ativamente ortografia, pontuação e 
vocabulário.

• PRONÚNCIA: O desenvolvimento de habilidades de fala 
tem como foco a capacidade do aluno de se expressar 
verbalmente e de manter uma conversa coerente. 

• ESCRITA: Mecanismos para se comunicar corretamente 
por escrito são aprendidos através de uma grande 
variedade de atividades e exercícios.

• LÉXICO: Compreender o vocabulário e a gramática é 
fundamental para interpretar e produzir textos. Melhorar 
as habilidades do aluno com gramática e vocabulário é 
um objetivo importante para o ensino.

SUPER INTENSIVO + AULAS PARTICULARES
Este curso segue a mesma estrutura do Curso Intensivo 
+ Oficinas e inclui 5 aulas particulares adicionais. Elas 
têm os mesmos fundamentos do Curso Intensivo, mas 
acrescenta um foco mais cultural: 

• CULTURA: A língua é uma parte integrante da cultura; 
é a nossa forma de comunicar e expressar nossos 
pensamentos, crenças, preferências, estilos de vida e 
costumes para o mundo exterior. Tanto os costumes e 
como o idioma variam de acordo com a cultura.

• CONVERSÃO: Atividades e exercícios orais baseados em 
diferentes níveis da linguagem são utilizados para estimular 
a interação e a comunicação oral.

INTENSIVO + OFICINAS CULTURAIS
Este curso inclui 20 aulas em grupo + 5 oficinas culturais 
e aulas de conversação por semana para melhorar suas 
habilidades de linguagem rápido. 

SEMI INTENSIVO - CONVERSAÇÃO
O curso Semi Intensivo - Tempo Parcial (10 aulas/semana) 
permite mais tempo livre durante a sua estadia no exterior.

#CursosIntensivosDeEspanhol



#LarDoceLar
Uma acomodação confortável é parte essencial da sua estadia durante os estudos no exterior. 
Nós entendemos a importância de você poder escolher a opção que melhor se adapte às suas 
necessidades. Na Enforex, queremos que nossos alunos aproveitem ao máximo a sua estadia 
e possam continuar o aprendizado mesmo estando fora de sala de aula, através da constante 
interação com outros alunos e nativos nos apartamentos compartilhados, nas residências de 
estudantes e com as famílias locais. Apartamentos privados e hotéis também são uma ótima 
opção para aqueles que querem ter mais independência.

RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES 
Nossas residências de estudantes 
estão no centro das cidades e 
vão fazer com que você viva num 
ambiente divertido e internacional. 
Nós nos preocupamos com os 
nossos alunos e queremos fazer que 
a estadia seja o mais confortável 
possível; por isso, todos que se 
hospedam em nossas residências 
também são estudantes como você!

Esta é a melhor opção para aqueles 
que querem fazer amigos de todo 
o mundo e compartilhar suas 
experiências em boa companhia.

APARTAMENTOS COMPARTILHADOS
Viva com outros estudantes internacionais 
num ambiente descontraído. Você 
pode escolher entre vários tamanhos e 
tipos de quartos (individuais, duplos ou 
triplos). Todos os apartamentos estão 
localizados no centro das cidades e são 
completamente mobilados e equipados.

Além de viver com pessoas que têm os 
mesmos interesseres que os seus, esta 
é a melhor opção para que você possa 
conhecer melhor os seus companheiros 
internacionais e compartilhar as suas 
experiências diárias sobre as culturas 
espanhola e latino-americana. Você com 
certeza vai fazer amizades para toda a vida!

Entre 10 e 25 minutos da 
escola

Wi-Fi e acesso  
à Internet grátis

Roupa de cama e toalhas 
incluídas

Kit de boas vindas

Características 
das acomodações 
Enforex
Tudo incluído!



APARTAMENTOS PRIVADOS
Os nossos apartamentos privados 
estão nas melhores localizações de 
cada destino e são uma ótima opção 
para quem procura mais privacidade 
e um ambiente descontraído. Todos 
estão localizados perto das escolas 
Enforex e são completamente 
mobilados e equipados. 
Recomendamos apartamentos 
privados principalmente para 
aqueles que viajam com amigos 
ou em famílias. Eles são a opção 
perfeita para se sentir em casa 
desde o momento em que você 
chega na Espanha.

HOTÉIS
Os hotéis são a melhor opção 
para quem gosta de conforto. 
Na Enforex, temos parcerias 
com hotéis de qualidade e bom 
preço para que você tenha uma 
estadia agradável e de acordo com 
suas necessidades. Nós temos o 
nosso próprio hotel 4 estrelas em 
Barcelona!

Nossa equipe terá prazer em 
compartilhar informações sobre 
os melhores bares, cafeterias 
e restaurantes, assim como as 
bebidas e os pratos típicos que 
você deve experimentar.

CASA DE FAMÍLIA
Algumas das nossas famílias Enforex 
têm acolhido estudantes internacionais 
por mais de 25 anos. Elas são amigáveis, 
atenciosas e dedicadas em fazer com que 
a sua estadia seja cheia de momentos 
inesquecíveis.

Nossa equipe visita pessoalmente 
cada acomodação para garantir 
cuidadosamente a qualidade da 
hospedagem através de um rigoroso 
processo de garantia de qualidade. Esta 
opção é a melhor maneira de adquirir 
uma compreensão mais profunda da 
cultura e das tradições espanholas. Você 
realmente vai se sentir em casa.



EXCLUSIVO ENFOREX

/ DIAS AZUIS
INSCREVA-SE NO PROGRAMA DIAS AZUIS EXCLUSIVO ENFOREX.
Siga-nos nas redes sociais e se inscreva na nossa newsletter para tirar o máximo proveito da sua experiência 
de estudo no exterior. Se as suas datas são flexíveis e você gosta de viajar, aproveite para visitar nossos destinos 
espanhóis e latino-americanos, a preços reduzidos, com muitos serviços incluídos gratuitamente.

/ ESPECIAIS DE INVERNO
PROMOÇÕES DURANTE O INVERNO DO NORTE
Consiga até 50% de desconto na sua experiência de aprendizagem da língua espanhola. A partir do Natal e também 
no início de 2016, você pode vir para um país onde os dias são longos e o sol brilha no inverno do hemisfério norte. 
Aprenda espanhol na Espanha e nas maiores cidades da América Latina com nossas ofertas especiais.

/ ESPECIAL “FIESTAS” ESPANHOLAS
Participe das tradicionais “fiestas” espanholas, onde você será tratado como um local e desfrutará dos costumes 
mais surpreendente. Sinta-se como um local enquando você aprende espanhol. 

 
EXCLUSIVO ENFOREX:

 Personalize a sua viagem combinando cidades e nunca pare de aprender! 

/ ENFOREX ALUMNI
COM O ENFOREX ALUMNI CONSIGA 5% DE DESCONTO PARA RESERVAS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.
VIVA A EXPERIÊNCIA ENFOREX QUANDO QUISER!
Experiência Enforex!

#PensandoEmVocê
Compartilhamos o nosso amor pela experiência espanhola proporcionando 
aos nossos alunos grandes oportunidades para se juntar a nós. Aproveite as 
atualizações gratuitas, nossas políticas de manter os preços das acomodações 
inclusive durante os feriados espanhóis e outras grandes promoções da Enforex.



#Promoções SEJA O PRIMEIRO A SABER
www.enforex.com/thinkingofyou

JANEIRO E FEVEREIRO

Reserve um curso de 2 semanas e ganhe 
50%* de desconto para a 3ª semana para 

destinos selecionados na Espanha (Madrid, 
Barcelona, Alicante, Valência, Málaga, 
Granada e Sevilha) e América Latina 

(México, Equador e Costa Rica).  
*Sujeito à disponibilidade

ABRIL, MAIO E JUNHO

Reserve o seu estudo no exterior para a 
primavera e o início do verão no hemisfério 
norte. O tempo na Espanha será tão quente 

como suas pessoas.

O programa Dias Azuis Enforex convida você a 
aproveitar as visitas culturais complementares 

que oferecemos para Alhambra (Granada), 
Gaudi Tour (Barcelona), Cidade das Artes 
e Ciências (Valência) e Museu do Prado 
(Madrid)... O que você está esperando?

SETEMBRO

De volta aos estudos!

Comece o ano acadêmico reservando 
com o nosso programa Dias Azuis e 

tenha  
descontos de até 30%*. 

*Sujeito à disponibilidade

DEZEMBRO

PRESENTE DE NATAL ESPANHOL

VISITE WWW.ENFOREX.COM EM DEZEMBRO 
E CONFIRA OS MELHORES PRESENTES PARA 

VOCÊ E PARA QUEM VOCÊ GOSTA.

MARÇO

Fallas e Páscoa na Espanha

Venha ver algumas das festas mais populares 
espanholas enquanto você aprende espanhol.

Experimente a fascinante queima de fogos das Fallas 
e a emoção da Semana Santa em toda a Espanha. 

-
Sem taxa extra na acomodação durante a 

Semana Santa!!!

JULHO E AGOSTO

Adoramos as “fiestas” e sabemos que você vai 
gostar também. Venha durante o verão do norte 
e combine quantas cidades quiser para montar o 

seu programa de espanhol. Vamos organizar todas 
as suas transferências acadêmicas e você poderá 

tirar uma semana de folga quando quiser. 
-

A America Latina é o seu sonho? 
Venha e seja voluntário na sua causa favorita: 

humanitária ou ambiental.

OUTUBRO E NOVEMBRO

Aproveite as férias européias para reservar 
o seu curso de espanhol e/ou estágio.

Condições especiais também para estadias 
de longa duração a partir do outono.

COM ENFOREX ALUMNI GANHE 5%

DE DESCONTO DURANTE TODO ANO. 

Para estudantes que já tenham aproveitado 
nossos cursos, temos descontos muito espe-

ciais em períodos e destinos selecionados.
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Experimente diversas culturas por onde quer que você vá



Argentina
Bolívia

Chile
Colômbia

Costa Rica
Cuba

República Dominicana
Equador

Guatemala
México

Peru
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#Argentina
Argentina é um país latino-americano único. É o segundo maior país da 
América do Sul e sua população é muito diferente do resto do continente, 
devido ao grande número de europeus que vivem lá. De seus desertos e 
Pampas no norte para as cachoeiras fantásticas de Iguaçu e a Cordilheira 
dos Andes, Argentina é um país incrivelmente bonito e geograficamente 
diversificado. Estudantes aventureiros podem desfrutar de excelentes 
atividades ao ar livre, e se você está procurando uma experiência urbana, 
Buenos Aires e Córdoba são duas cidades vibrantes, com todas as 
comodidades modernas e ofertas culturais que você poderia esperar.

As pessoas que visitam Buenos Aires estão sempre impressionadas com 
sua sofisticação e seu toque europeu. Bariloche é uma cidade pequena, 
mas importante, com uma população de aproximadamente 100.000 
habitantes. Córdoba é a segunda maior cidade da Argentina com uma 
população de mais de 1,3 milhões de pessoas. E Mendoza é o paraíso 
para um viajante de aventura. 

ENFOREX #Buenos Aires
Enforex Buenos Aires está numa localização privilegiada, a 
poucos passos das famosas avenidas de Mayo e 9 de Julio, e 
todos os cafés, lojas, teatros e restaurantes da região. Você 
também vai encontrar o bairro financeiro, o Obelisco e o 
Congresso Nacional de Buenos Aires nas proximidades. Estamos 
também situados apenas a cinco minutos da estação de metrô.

  www.enforex.com/buenos-aires

ENFOREX #Córdoba
Nossa escola de espanhol em Córdoba está localizada no centro e 
perto da zona comercial da cidade. É um edifício de dois andares que 
pode receber até 84 alunos. O edifício é totalmente acessível para 
portadores de necessidades especiais, sendo que nossas instalações 
incluem: 12 salas de aula, cozinha, sala de vídeo, sala de reuniões, um 
terraço com belas vistas da cidade e um grande pátio com jardim.

  www.enforex.com/cordoba

ENFOREX #Bariloche 
A nossa escola em Bariloche está situada a poucos passos 
do Centro Cívico e do centro da cidade. Você vai descobrir 
rapidamente que é fácil se locomover a pé ou de ônibus, já que 
tem várias linhas que param a dois quarteirões da escola.

  www.enforex.com/bariloche

ENFOREX #Mendoza
A nossa escola Enforex em Mendoza funciona numa casa 
senhorial, apenas a oito quarteirões do centro da cidade. 
Estamos bem perto do movimentado centro comercial, da 
estação e de vários pontos de ônibus, assim como da Avenida 
Aristides Villanueva, famosa pelos seus restaurantes e 
discotecas.

  www.enforex.com/mendoza



ACOMODAÇÃO      (Preço por semana em dólar americano $)

LOCALIZAÇÃO TIPO DE ACOMODAÇÃO Tipo de quarto Sem refeições Café da manhã Meia pensão Banheiro privativo Suplemento de alta 
temporada Noite extra

BUENOS AIRES

Casa de família Quarto duplo - $205 $290 - - $50

Casa de família Quarto
individual - $230 $345 $50 - $50

Residência de estudantes Quarto duplo $220 - - - - $50

Residência de estudantes Quarto
individual $285  - - $50 - $50

CÓRDOBA

Casa de família Quarto duplo - $145 $200 - - $50

Casa de família Quarto 
individual - $205 $255 $50 - $50

Residência de estudantes Quarto duplo $175 - - - - $50

Residência de estudantes Quarto 
individual $270 - - $50 - $50

MENDOZA
Casa de família Quarto duplo - $205 $290 - $50 $50

Casa de família Quarto 
individual - $265 $345 $50 $50 $50

BARILOCHE
Casa de família Quarto duplo - $205 $290 - $50 $50

Casa de família Quarto 
individual - $265 $345 $50 $50 $50

Casa de família em Bariloche e Mendoza / Residênciade estudantes em Córdoba e 
Buenos Aires: Quarto duplo disponível somente para 2 estudantes viajando juntos.
Período de alta temporada em Mendoza: De 25/01 a 04/04 e de 31/05 a 26/09.
Período de alta temporada em Bariloche: De 31/05 a 26/09.

Café da manhã / Meia pensão: Não há refeições aos domingos.
Traslado do aeroporto de Bariloche e Buenos Aires: $ 75 por pessoa, por trajeto.
Traslado do aeroporto de Córdoba e Mendoza: $ 60 por pessoa, por trajeto.
Serviço de traslado do aeroporto é obrigatório para chegadas entre 22:00 e 06:00.

CURSOS      (Preço por semana em dólar americano $)

Buenos Aires Córdoba Mendoza Bariloche

TIPO DE CURSO AULAS 1-9 sem. +9 sem. 1-9 sem. +9 sem. 1-9 sem. +9 sem. 1-9 sem. +9 sem.

Intensivo 25 em grupo $225 $205 $180 $165 $225 $205 $225 $205

Super Intensivo 37 em grupo $310 $285 $230 $210 $310 $285 $310 $285

Imersão 25 em grupo + 6 particulares $360 $330 $290 $260 $360 $330 $360 $330

Particulares 10 particular $395 $355 $305 $280 $395 $355 $395 $355

DELE 20 em grupo + 8 particulares $395 $365 $320 $295 - - - -

Espanhol + Tango / Salsa 20 em grupo + 8 aulas de dança $375 $340 $295 $270 $295 $270 - -

Programa de Voluntariado Taxa única de matrícula         $499            $390 - - - -

Programa de Estágio Taxa única de matrícula             $650           $750 - - - -

DATAS DE INÍCIO: Todas as segunda-feiras do ano. NÍVEL: Todos os níveis.

1 aula: 45 minutos. Material de estudo incluído.
Máximo de alunos por turma: em Bariloche, Córdoba e Mendoza, 7; Buenos Aires, 9. É 
obrigatório fazer o Seguro de Responsabilidade Civil e  Médico/Acidente.
Programa de Voluntariado e Estágio disponíveis após 4 semanas de curso de espanhol e 
por um período mínimo de 4 semanas.

Feriados nacionais: 1 de Janeiro, 8 e 9 de fevereiro, 24 e 25 de março, 25 de maio, 20 de 
junho, 8 e 9 de julho, 15 de agosto, 10 de outubro, 28 de novembro, 8 e 9 de dezembro. 
Estas datas podem ser alteradas por decreto presidencial.
Nota: no caso de não houver outros alunos no mesmo nível, a escola reserva-se o direito 
de converter um curso em grupo num programa Particular, o que irá resultar numa 
redução de 50% das horas de aula.



#Bolívia
A Bolívia é um país que se estende dos Andes à Amazônia. Com uma 
rica história indígena, colonial e pós-colonial, este país oferece aos 
visitantes a possibilidade de ver as muitas facetas da história sul-
americana num único país. Os visitantes podem ver ruínas incas, fazer 
uma viagem ao Lago Titicaca (um dos maiores lagos do mundo) ou ver 
macacos-aranha na bacia do Rio Amazonas. Bolívia oferece ao viajante 
aventureiro uma autêntica experiência durante a sua viagem para 
aprender espanhol.

Sucre, uma encantadora cidade colonial situada no planalto andino do 
sul da Bolívia, é um dos destinos mais queridos do país. Bela como só 
ela, o reconhecimento de Sucre como Patrimônio Mundial da UNESCO 
ajudou a preservar o seu charme colonial e sua pitoresca paisagem 
urbana. A capital constitucional do país, Sucre sempre foi influente. 
Moradores e visitantes são atraídos para os mercados onde alimentos, 
têxteis e outros produtos ainda são trocados por escambo. 

ENFOREX #Sucre 
Nossa escola de espanhol em Sucre fica no 
coração da cidade, apenas a uma quadra da 
praça principal e próxima a praticamente tudo 
que a cidade tem de interessante. As aulas são 
ministradas tanto pela manhã como pela tarde. 

  www.enforex.com/sucre 

CURSOS      (Preço por semana em dólar americano $)   

TIPO DE CURSO AULAS Preço por semana

Intensivo 20 em grupo $182

Super Intensivo 20 em grupo + 10 particulares $319

Particulares 20 particulares $275

Programa de Voluntariado Taxa única de matrícula $195

ACOMODAÇÃO      (Preço por semana em dólar americano $)

LOCALIZAÇÃO TIPO DE ACOMODAÇÃO Tipo de quarto Sem refeições Meia pensão Noite extra

SUCRE

Casa de família Quarto 
individual - $215 $25

Residência de estudantes Quarto duplo $215 - $15

Residência de estudantes Quarto 
individual $269 - $20

DATAS DE INÍCIO: Todas as segundas-feiras do ano. NÍVEL: Todos os níveis

1 aula = 60 minutos. Material didático incluído.
Máximo de estudantes por turma: 5. Feriados nacionais: 1º e 22 
de janeiro, 8 e 9 de fevereiro, 1º e 25 de maio,  21 de junho, 6 de 
agosto, 2 de novembro, e 25 de dezembro. A escola fica fechada 
durante o Natal. 
Programa de Voluntariado disponível depois de 4 semanas de 
curso de espanhol por uma duração mínima de 4 semanas.

Taxa de acomodação extra durante o programa de voluntariado: $45 
por semana. 
Quarto duplo: compartilhado com outro estudante Enforex.
Traslado do aeroporto: $20 por pessoa, por trajeto.  



#Chile
Chile - uma longa e estreita faixa de terra, descendo em direção ao 
extremo sul do mundo - faz fronteira com o Pacífico a oeste e com 
a Cordilheira dos Andes a leste. Muito parecido com a Argentina e o 
Uruguai, imigrantes espanhóis e europeus têm influenciado a cultura 
chilena.

O Chile é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. 
Diversidade geográfica e climática surpreendente do país inclui praias, 
vulcões ativos, lagos cintilantes, desertos, florestas úmidas coloridas, 
os campos de gelo e geleiras da Patagônia e os picos dos Andes. 

ENFOREX #Santiago do Chile
A nossa escola em Santiago do Chile está 
situada em Providencia, um dos melhores 
bairros da cidade. Ela efica entre as duas 
ruas principais, com excelente acesso a 
vários tipos de transporte. Há duas grandes 
estações de metrô apenas a três quarteirões 
de distância e muitas linhas de ônibus. 

  www.enforex.com/santiago-chile

CURSOS      (Preços por semana em dólar americano $) 

TIPO DE CURSO AULAS 1-9 semanas +9 semanas

Intensivo 25 em grupo $215 $195

Super Intensivo 37 em grupo $295 $270

Imersão 25 em grupo + 6 particular $345 $315

Particulares 10 particulares $345 $305

Programa de Voluntariado Taxa única de matrícula $499 -

Programa de Estágio Taxa única de matrícula $650 -

ACOMODAÇÃO      (Preços por semana em dólar americano $) 

LOCALIZAÇÃO TIPO DE ACOMODAÇÃO Tipo de quarto Banheiro privativo Suplemento de alta 
temporada Noite extra

SANTIAGO 
DE CHILE

Casa de família, Café da manhã (sem 
refeições aos domingos) Quarto duplo $190 - - $50

Casa de família, Café da manhã (sem 
refeições aos domingos) Quarto individual $240 $50 - $50

Casa de família, Meia pensão (sem refeições 
aos domingos) Quarto duplo $255 - - $50

Casa de família, Meia pensão (sem refeições 
aos domingos) Quarto individual $315 $50 - $50

Residência de estudandes (sem refeições) Quarto duplo $205 - $50 $50

Residência de estudandes (sem refeições) Quarto individual $305 $50 $50 $50

DATAS DE INÍCIO: Todas as segundas-feiras do ano. NÍVEL: Todos os níveis.

1 aula= 55 minutos. Material de estudo incluído. Máximo 
de estudantes por turma: 8. É obrigatório ter seguro de 
Responsabilidade Civil e Médico/Acidentes. 

Feriados Nacionais: 1º de janeiro, 25 e 26 de abril, 1º e 26 de maio, 
12 e 27 de junho, 16 de julho, 15 de agosto, 18 e 19 de setembro, 10 
e 30 de outubro, 1º de novembro, 8 e 25 de dezembro, Programa de 
Voluntariado e Estágio disponível depois de 4 semanas de curso de 
espanhol por uma duração mínima de 4 semanas. Nota: no caso 
de não houver outros alunos no mesmo nível, a escola reserva-se o 
direito de converter um curso em grupo num programa Particular, o 
que irá resultar numa redução de 50% das horas de aula.

Quarto duplo: Compartilhado com outro estudantes Enforex.  |  Período de alta temporada: de 27/12 a 07/02 e de 14/06 a 08/08.  |  Traslado do aeroporto: $70 por pessoa, por trajeto.



CURSOS      (Preços por semana em dólar americano $)   

TIPO DE CURSO AULAS 1-3 semanas +4 semanas +8 semanas

Standard 15 em grupo $200 $190 $180

Intensivo 20 em grupo $220 $200 $190

Espanhol + Negócios 20 em grupo $390 $340 $340

Espanhol + Medicina 20 em grupo $400 $400 $400

Particular Standard 15 particulares $500 $500 $500

Particular Intensivo 20 particulares $650 $650 $650

Particular Super Intensivo 25 particular $850 $850 $850

Espanhol + Voluntariado 20 em grupo $800/4 semanas

ACOMODAÇÃO           (Preços por semana em dólar americano $)

LOCALIZAÇÃO TIPO DE ACOMODAÇÃO Tipe de quarto 1 semana + Semana extra Banheiro Privativo Noite extra

BOGOTÁ E CARTAGENA

Casa de família, Meia pensão Quarto individual $425 $365 $30 $35

Albergue, Sem refeições Quarto compartilhado (quarto
com no máximo 4 pessoas) $149 $149 - -

Albergue, Sem refeições Quarto individual $225 $225 - -

#Colômbia
Localizada no noroeste da América do Sul, a Colômbia é o terceiro 
maior país de língua espanhola (cerca de 47 milhões de pessoas) no 
mundo. É um belo país para visitar e conhecer os sítios arqueológicos 
pré-colombianas, parques naturais e praias, tanto no litoral do 
Pacífico quanto no Caribe.

A Colômbia é um destino ideal para qualquer viajante; para aqueles 
que querem explorar a sua beleza natural deslumbrante ou para 
aqueles que querem ver lugares que fazem parte da história de perto, 
ela tem algo para todos.

ENFOREX #Bogotá
A Enforex de Bogotá fica no bairro Quinta 
Camacho, ao norte e numa das zonas mais 
seguras da cidade. Ela está localizada próxima 
a shopping centers, museus, restaurantes e 
cinemas. Também é bem atendida pelo transporte 
público que vai para a área central da cidade.  

  www.enforex.com/bogota

ENFOREX #Cartagena
A escola de espanhol da Enforex em 
Cartagena está numa região realmente 
privilegiada, perto da Ciudad Vieja, o centro 
histórico encantador e fascinante da cidade. 
A escola também fica perto da praia, o que 
significa que depois da aula você pode ir dar 
um mergulho no Caribe. 

  www.enforex.com/cartagena

DATAS DE INÍCIO: Todas as segundas feiras do ano. NÍVEL: Todos os níveis.

1 aula = 60 minutos. Máximo de estudantes por turma: 8 em alta temporada.
Material didático incluído. Idade mínima: 18 anos.
Espanhol + Negócios: cada semana inclui 20 aulas de espanhol, 5 
aulas de negócio, 5 atividades culturais e 1 aula de dança latina.
Espanhol + Medicina: cada semana inclui 20 aulas de espanhol, 5 aulas 
de vocabulário médico, 5 atividades culturais e 1 aula de dança latina. 
Somente disponível em Bogotá.
Programa de Voluntariado inclui taxa de matrícula, 4 semanas de 
curso de espanhol, 4 semanas de voluntariado. Feriados nacionais: 
os feriados de 2016 ainda não estão confirmados e serão divulgados 
em dezembro de 2015, segue abaixo uma lista provisória com base em 
2015: 1 e 12 de janeiro, 23 de março, 2 e 3 de abril, 1º e 18 de maio, 8, 
15 e 29 de junho, 20 de julho, 7 e 17 agosto, 12 de outubro, 2 e 16 de 
novembro, 8 e 25 de dezembro.
Nota: caso não houver outros alunos no mesmo nível, a escola reserva-
se o direito de converter um curso em grupo num programa Particular, 
o que irá resultar numa redução de 60% das horas de aula.

Traslado do aeroporto: $40 por pessoa, por trajeto.



#República Dominicana 
A República Dominicana é um lindo país do Caribe, cheio de praias 
e pessoas amigáveis. Ela é conhecida tanto por sua arquitetura 
colonial como pelos seus jogadores de beisebol de classe 
mundial, e compartilha a ilha Hispaniola com o Haiti. É a porta 
de entrada natural das Américas, Colombo desembarcou na ilha 
no dia de Natal de 1492. Você poderá desfrutar de uma grande 
variedade de atividades ao ar livre na República Dominicana, 
experimentando sua geografia diversificada: caminhada pelas 
montanhas, trilhas através de exuberantes selvas e desertos 
semi-áridos, ou simplesmente relaxar sob o sol quente do Caribe 
em suas belas praias de areia branca. Mesmo o país sendo um 
destino turístico popular, grande parte do seu terreno permanece 
intocado. Explorar a beleza natural da ilha ou dançar merengue 
com os moradores, a República Dominicana oferece possibilidades 
incríveis para estudantes de língua espanhola. 

ENFOREX #Santo Domingo
Próxima à maior universidade da ilha, a 
nossa escola em Santo Domingo é cercada 
pelo movimento dos estudantes e cafés. Esta 
localização privilegiada faz com que seja fácil 
conhecer dominicanos nativos e praticar 
espanhol dentro e fora da escola. 

  www.enforex.com/santo-domingo

ENFOREX #Sosua
A nossa escola em Sosua fica no bairro 
“El Batey”, a uma pequena caminhada do 
centro e da principal praia de Sosua. Árvores 
tropicais proporcionam sombras no campus, 
onde temos algumas aulas ao ar livre.

  www.enforex.com/Vsosua

CURSOS      (Preços por semana em dólar americano $)   

TIPO DE CURSO AULAS 1 semana 2 semanas + Semana 
extra

Intensivo 20 em grupo $230 $380 $190

Super Intensivo 30 em grupo $340 $570 $280

Particular 20 particulares $410 $740 $340

ACOMODAÇÃO      (Preços por semana em dólar americano $)

LOCALIZAÇÃO TIPO DE ACOMODAÇÃO Tipo de quarto Sem refeições Café da manhã Meia pensão Noite extra

SANTO DOMINGO
Casa de família Quarto individual - - $290 $35

Apartamento da escola Quarto individual $255 - - $30

SOSUA Apartamento/estúdio da escola Quarto individual - $255 - $30

DATAS DE INÍCIO: Todas as segundas-feiras do ano. NÍVEL: Todos os níveis.

1 aula = 45 minutos. Material didático incluído. Máximo de 
estudantes por turma: 7.
Desconto para cursos de longa duração (mais de 6 semanas): 10% 
de desconto no curso incluindo acomodação. Feriados nacionais: 
1º e 21 de janeiro, 27 de fevereiro, 25 de março, 1º de maio, 24 de 
setembro, 25 de dezembro. Nota: caso não houver outros alunos 
no mesmo nível, a escola reserva-se o direito de converter um 
curso em grupo num programa Particular, o que irá resultar numa 
redução de 50% das horas de aula. Se houver um feriado oficial, a 
escola irá oferecer para os cursos em grupo um aula de 2 horas em 
grupo de aula de “Espanhol e cultura” opcional como reposição.

Apartamento/estúdio da escola em Sosua: inclui uso da cozinha. Café da manhã é servido de 
segunda-feira a sábado, excepto em feriados nacionais. Serviço de lavanderia disponível por 
um custo extra. Estúdio da escola de Sosua está localizado no prédio da escola.

Acomodação com ocupação dupla por pessoa: favor entrar em contato conosco.
Serviço de traslado para Sosua do aeroporto Puerto Plata: $25 por pessoa, por trajeto.
Serviço de traslado para Santo Domingo do aeroporto Santo Domingo: $45 por pessoa, por trajeto.



#Costa Rica
Costa Costa Rica é um pequeno país de cerca de 4 milhões de 
habitantes com o maior PIB da América Central. Entre o Panamá e 
a Nicarágua, o litoral caribenho da Costa Rica possui diversificados 
ecossistemas, fauna selvagem e praias; enquanto a costa do Pacífico é 
conhecida por ser excelente para o surf.

Dentro da Costa Rica, você encontrará oito reservas biológicas, seis 
refúgios de vida silvestre e 20 parques nacionais, incluindo o vulcão 
mais alto da Costa Rica, Irazú, o vulcão Poás e muitos outros locais 
fantásticos. Cada vez mais turistas de todo o mundo visitam o país 
para explorar suas praias virgens, suas florestas tropicais e suas 
várias trilhas cheias de macacos, preguiças, iguanas, belas flores, 
plantas raras e outras maravilhas naturais.

Santo Domingo de Heredia está localizada entre a cidade de Heredia 
e San José. Esta cidade da Costa Rica foi importante nos tempos pré-
colombianos e hoje ainda tem destaque devido à sua biodiversidade 
única. As paisagens naturais da região fazem com que Santo Domingo 
de Heredia seja o lugar mais importante do país quando se trata de 
ecologia e pesquisa científica.

Peça aos locais a sua opinião e eles vão lhe dizer que os maiores tesouros 
daqui são as próprias pessoas. Você vai descobrir que a atitude positiva e 
a mente aberta dos costa-riquenhos são mesmo contagiantes.

Playa Jacó, localizada na parte central da costa do Pacífico na Costa 
Rica, é famosa por suas ondas e um cenário ideal para os amantes 
do surf. Essa badalada cidade de praia tem lojas, restaurantes, 
discotecas e acomodações convenientemente situados perto do mar. 
Cada vez mais “Ticos” locais e viajantes internacionais são atraídos 
pelas lindas paisagens naturais da região e pela sua animada 
vida noturna. Playa Jacó é perfeita para todos os tipos de turista, 
oferecendo a melhor infra-estrutura da costa do Pacífico. A cidade 
também abriga emocionantes competições internacionais de surf.

Se você quer aproveitar o seu tempo livre para praticar atividades 
aquáticas e terrestres - como canoagem, equitação, ciclismo, pesca, 
caminhadas, arvorismo e, claro, surf - e ao mesmo tempo conhecer 
pessoas de várias partes do mundo, Jacó é o seu lugar. É muito fácil 
chegar nesta cidade, ela fica a apenas 1h30 de carro do Aeroporto 
Internacional de San Jose.

ENFOREX  #Santo Domingo de Heredia
Nossa escola fica numa área excepcional da 
cidade. Nossos alunos podem estudar num bairro 
tranquilo, rodeado por um lindo jardim tropical. 
Algumas aulas são realizadas ao ar livre. O nosso 
moderno edifício possui 15 espaçosas salas de 
aula e um salão de eventos usado principalmente 
para as aulas de teatro e dança. Acesso Wi-Fi é 
gratuito. Há também um ponto de ônibus perto da 
escola e os alunos podem ir tanto para San José 
como para Heredia em apenas 15 minutos. 

  www.enforex.com/heredia

ENFOREX  #Playa Jacó
A nossa escola em Jacó fica a apenas 7 quarteirões 
da praia, num bairro residencial muito agradável. 
Você vai encontrar tudo que precisa a uma curta 
distância:  restaurantes, mercearias, locutórios 
com Internet, farmácias, lojas de bicicletas e muito 
mais. Nossa sede fica numa casa típica da Costa 
Rica com um jardim tropical de 900 m2, terraço 
e uma pequena piscina. As instalações incluem 
4 salas de aula de interior, um pátio ao ar livre 
utilizado para aulas, 3 banheiros e uma cozinha. Os 
alunos têm acesso gratuito à Internet de 09h30 a 14h.

Escola em Santo Domingo de Heredia

Playa Jacó



CURSOS           (Preços por semana em dólar americano - $)

SANTO DOMINGO DE HEREDIA PLAYA JACÓ
TIPO DE CURSO Aulas/semana 1

sem.
2

sem.
3

sem.
4

sem.
5-8

sem.
+8

sem.
1

sem.
2

sem.
3

sem.
4

sem.
5-8

sem.
extra
sem.

Intensivo 20 em grupo $225 $510 $765 $1,020 $229 $215 $310 $620 $910 $1,200 $294 $240

Super Intensivo 30 em grupo $395 $790 $1,185 $1,580 $355 $335 - - - - - -

Combinado 20 em grupo + 10 particulares $465 $930 $1,395 $1,860 $419 $395 $530 $1,060 $1,570 $2,080 $514 $460

Programa Profissional 20 em grupo + 15 particulares $559 $1,118 $1,677 $2,236 $499 $475 - - - - - -

Particular Standard 15 particulares $359 $718 $1,077 $1,436 $325 $299 - - - - - -

Particular Intensivo 20 particulares $459 $918 $1,377 $1,836 $409 $389 $520 $1,040 $1,560 $2,080 $480 $440

Particular Super Intensivo 30 particulares $629 $1,258 $1,887 $2,516 $565 $535 $750 $1,500 $2,250 $3,000 $690 $660

Curso de Dança / Cultura / Culinária 6 em grupo $115 $230 $345 $460 $115 $115 - - - - - -

Espanhol para Maiores de 50 15 em grupo + 5 atividades - $640 - - - - - - - - - -

Preparação para o Exame DELE - Grupo 20 em grupo - - - $1,390 - - - - - - - -

Preparação para o Exame DELE - Individual 20 particulares - - - $1,790 - - - - - - - -

Formação  Professores de Espanhol - Grupo 20 em grupo - $695 - - - - - - - - - -

Formação Professores de Espanhol - Individual 20 particulares - $895 - - - - - - - - - -

Aulas Particulares $22 por aula -

Programa de Voluntariado $150 por projeto $150 por projeto

Programa de Estágio $350/taxa de registro -

Intensive Surf & Spanish - consulte-nos para mais informações.

DATAS DE INÍCIO: Todas as segundas-feiras do ano.  NÍVEIS: Todos os níveis.

SANTO DOMINGO DE HEREDIA E PLAYA JACÓ:
Santo Domingo de Heredia: 1 aula = 55 minutos; Playa Jacó: 1 
aula= 50 minutos.
Material didático incluído (emprestado). 
Média de 4 - máximo de 8 alunos por turma.
Idade mínima: 16 anos. Caso houver apenas 1 ou 2 alunos  
matriculados no mesmo nível, a escola reserva-se o direito 
de converter o curso num programa privado ou semi-privado, 
que irá resultar numa redução de 50% das horas de aula.

SANTO DOMINGO DE HEREDIA:
Curso de Dança/Cultura/Culinária: 6 aulas de dança/cultura/
culinária por semana. Estes cursos somente podem ser 
reservados como complemento de um curso de espanhol.
Programa Profissional: 20  aulas de espanhol em grupo + 
aulas particulares da área profissional escolhida (Medicina, 
Direito, Negócio ou Turismo) por semana.
Curso de Preparação para o Exame Oficial Dele: Dois 
cursos em grupo de 4 semanas  são  oferecidos durante o 

ano e começam no dia 25 de abril e 31 de outubro. Cursos 
de preparação para DELE individual pode ser iniciado em 
qualquer segunda-feira durante todo o ano. Para aqueles 
que desejam fazer o exame A1 não há aulas específicas de 
preparação para o DELE. Recomendamos que você faça 4 
semanas de nosso curso intensivo (juntamente com algumas 
aulas individuais), a fim de estar preparado para fazer o 
exame. Datas dos exames  DELE: 15 de abril (A1-C1); 20 
de maio (A2); 21 de maio (A1-C2);  15 de julho (A2, B1, B2, 
C1); 21 de outubro (A2, B1, B2); 25 de novembro (A2); 26 de 
novembro (A1-C2). Nível necessário: Para se inscrever no 
curso DELE, você deve ter pelo menos o mesmo nível de 
espanhol do exame que você deseja fazer. Mínimo 3 - máximo 
14 estudantes para o curso em grupo. Idade mínima: 18 anos ( 
menores de 18 anos devem se inscrever para o Exame Juvenil 
disponível para os níveis A1, A2 e B1. Datas dos exames: 20 de 
maio e  25 de novembro). O preço para o curso de preparação 
DELE não inclui a taxa do exame que debe ser paga ao 
Instituto Cervantes. O preço do exame DELE depende do nível 

e do país em que você se registrar para fazer o exame, mas 
será aproximadamente de US $ 85 - $ 170.
IMPORTANTE! Para registrar formalmente para o exame, 
você deve se inscrever e pagar o exame, pelo menos, 10 
semanas antes da data do exame diretamente no site: 
 www.enforex.com/courses-dele.html 
Curso de Formação para Professores de Espanhol: As datas de 
início para os cursos em grupo são: 4 e 18 de julho; para cursos 
particulares: todas as segundas-feiras do ano, exceto julho. 
Programa em grupo: mínimo: 3 alunos por turma.
Cursos para Maiores de 50: Os cursos podem ser iniciados 
toda 1ª segunda-feira do mês, durante todo ano. 15 aulas 
de espanhol intensivo + 5 atividades por semana. Atividades: 
aulas de salsa, aulas de culinária,  filmes,  aulas culturais, 
artesanato, canções latinas, hora social em  cafés locais e  
outras visitas ou excursões. Mínimo de 3 alunos por turma.
Programa de voluntariado disponível  depois de completar 
4 semanas de curso de espanhol. Preço sem curso de 
espanhol: $495. 

SANTO DOMINGO DE HEREDIA

TIPO DA 
ACOMODAÇÃO Tipo do quarto Sem 

refeições
Café da 
manhã

Meia 
pensão

Pensão
completa

Noite 
extra

Casa de família
Quarto duplo - $145 $155 $180 $27

Quarto individual - $155 $165 $190 $27

Apartamento 
compartilhado

Quarto duplo $145 - - - $35
Quarto individual $195 - - - $35

PLAYA JACÓ

TIPO DA ACOMODAÇÃO Tipo do quarto Peços por semana Noite extra

Apartamento de 
estudantes

Double room $120 $20
Single room $170 $30

Casa de família,
Meia pensão

Double room $150 $25
Single room $190 $30

Quarto duplo em casa de família: disponível apenas para dois estudantes que viajam juntos.
Quarto duplo em apartamento compartilhado: compartilhado com outro estudante.
Traslado do aeroporto: $ 45 por pessoa, por trajeto.

ACOMODAÇÃO       (Peços por semana em dólar americano $)

Traslado do aeroporto:  $125 por pessoa, por trajeto.
Pacote de chegada noturna (para voos que chegam após 19h30): $200.



#Cuba
Dance com os ritmos da salsa, guajira, rumba, mambo, conga e cha-cha-cha; prove o sabor da banana frita ou 
de um bom prato de arroz e feijão; aproveite a  noite com um refrescante mojito de hortelã... Isto é Cuba, um 
caldeirão multicultural de cores, sabores, música e pessoas vibrantes. É a maior ilha do Caribe, um país bonito, 
cheio de tradições vivas.

Em Cuba, você poderá visitar as belas praias da ilha ou conversar com os moradores numa das várias praças. Vale 
a pena experimentar o calor da ilha e do seu povo. Além do sol de boas-vindas do Caribe, você vai se sentir em 
casa aprendendo, espanhol num lugar verdadeiramente especial. 

ENFOREX #Havana
Enforex Havana é especial, já que não temos uma sede 
escolar. Em vez  disso, nós oferecemos uma experiência de 
aprendizagem personalizada e intimista desenvolvida pelos 
nossos professores que são especializados no ensino do 
espanhol como língua estrangeira.
As aulas são realizadas em mini grupos na casa dos próprios 
professores ou das famílias acolhedoras, ou mesmo em 
centros culturais. Todas as casas e centros estão localizados 
em Vedado, uma área residencial segura de Havana, cheia de 
edifícios Art Deco e murais de artistas famosos cubanos.

  www.enforex.com/havana 

ENFOREX #Trinidad 
Todas as casas das nossas famílias acolhedoras em Trinidad estão 
localizadas no centro da cidade, sendo que as aulas de espanhol 
também são realizadas nesta região. Em vez de estudar numa escola 
de espanhol, você vai ter aulas em pequenos grupos, na casa dos 
professores ou das família acolhedoras, ou num centro de cultural.

  www.enforex.com/trinidad

ENFOREX #Santiago de Cuba
Nossa escola de espanhol em Santiago de Cuba é especial: nós 
não temos uma sede. Em vez disso, as aulas são realizadas 
num centro de cultura ou na casa dos professores ou das 
famílias acolhedoras. Isso garante que você aprenda em 
pequenos grupos, num ambiente confortável e personalizado.

  www.enforex.com/santiago-cuba



CURSOS      (Preços por semana em Euro - €)  

TIPO DE CURSO AULAS 1 sem. 2 sem. + Sem. extra

Intensivo 20 em mini grupo - 415€ 120€

Super Intensivo 20 em mini grupo + 5 particulares - 490€ 155€

Imersão 20 em mini grupo + 10 particulares - 560€ 190€

Particular 20 particulares 325€ 475€ 150€ 

Curso de Dança 5 em grupo 78€ 156€ 78€

Curso de Música 5 em grupo 97€ 194€ 97€

ACOMODAÇÃO      (Preços por semana em Euro - €)                                                                                                                                    
LOCALIZAÇÃO TIPO DE ACOMODAÇÃO Tipo de quarto Meia pensão Noite extra

HAVANA, SANTIAGO DE 
CUBA E TRINIDAD

Casa de família Quarto duplo 255€ 36€

Casa de família Quarto individual 355€ 49€

Quarto duplo somente disponível para 2 estudantes que viajam juntos. 
Traslado do Aeroporto: Havana 39€ (um trajeto, apenas na chegada), Santiago de Cuba 

20€ (um trajeto, apenas na chegada), Trinidad 10€ (um trajeto, apenas na chegada). 
Se a matrícula for para duas cidades, os preços serão calculados separadamente.

DATAS DE INÍCIO: Todas as segundas-feiras do ano. NÍVEIS: Todos os níveis.

1 aula= 50 minutos. Material de estudo incluído. Recomendamos 
que os alunos venham com o seu próprio livro de gramática.
Máximo de estudantes por turma: 3. Idade mínima: 18 anos.
Em Havana e Santiago de Cuba todas as aulas são realizadas em 
casas locais. Em Trinidad as aulas podem ser realizadas em casas 
locais ou centros culturais.
Cursos de Dança e de Música somente podem ser reservados 
como complemento de um curso de espanhol.
Feriados nacionais: 1º de janeiro, 8 e 29 de março, 1º de maio, 26 
de julho, 25 de dezembro.
Nota: caso não houver outros alunos no mesmo nível, a escola reserva-
se o direito de converter um curso em grupo num programa Particular, 
o que irá resultar numa redução de 25% das horas de aula.



#Equador
Equador é um país pequeno e tranquilo, localizado entre a Colômbia 
e o Peru, na costa do Pacífico da América do Sul. Sua população de 
15 milhões de habitantes é composta principalmente por mestiços e 
descendentes de indígenas. Para um país pequeno, o Equador possui 
uma diversidade incrível, com direito a vulcões cobertos de neve, 
exuberantes trópicos da Amazônia e muito mais. Há um número 
infinito de atividades divertidas para você realizar no Equador, como 
observação de baleias, canoagem, trekking e montanhismo.

Se você gosta de artes, o Equador é o lugar perfeito para descobrir 
tradições indígenas centenárias: pinturas feitas em pele de carneiro, 
cerâmicas, esculturas e trabalhos em ouro e prata. Sem falar nos 
tesouros arqueológicos e nos melhores exemplos da arquitetura 
colonial sul-americana. Você terá ao seu alcance uma grande 
experiência cultural.

Quito fica no belo vale do rio Guayllabamba e é cercada por picos 
cobertos de neve dos Andes. A região também tem muitos vulcões, 
alguns deles cobertos de neve, que podem ser vistos da cidade num 
dia claro. É uma capital franciscana surpreendentemente hospitaleira, 
bem mais que outras grandes cidades latino-americanas. Apesar da 
proximidade de Quito com a linha do Equador, a sua alta altitude lhe 
confere um clima agradável, como uma “eterna primavera”.

ENFOREX #Quito

Escola Enforex de Quito fica em Batán Alto, 
um dos melhores bairros da parte moderna 
da cidade. Do terraço da escola, você poderá 
conferir uma vista espectacular da cidade. Os 
alunos podem optar por aulas ao ar livre e ter 
esta paisagem de fundo. E se eles quiserem ter 
aulas dentro da escola, encontrarão salas bem 
equipadas e com muita luz natural.

 www.enforex.com/quito 

ACOMODAÇÃO      (Preços por semana em dólar americano - $)

LOCALIZAÇÃO TIPO DE ACOMODAÇÃO Tipo de quarto Sem refeições Café da manhã Meia pensão Pensão 
completa Noite extra

QUITO

Casa de família Quarto duplo - $139 $149 $169 $25

Casa de família Quarto individual - $149 $159 $179 $25

Apartamento compartilhado Quarto duplo $119 - - - $30

Apartamento compartilhado Quarto individual $169 - - - $30

Quarto duplo em casa de família: disponível apenas para dois estudantes que viajam juntos.
Quarto duplo em apartamento compartilhado: compartilhado com outro estudante.

Airport pick-up: $59 per person, per trip

            Escola em Quito



CURSOS      (Preços por semana em dólar americano - $)                                                                                                                                  
TIPO DE CURSO Aulas/semana 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5-8 sem. +8 sem.

Intensivo 20 em grupo $185 $370 $555 $740 $160 $155

Super Intensivo 30 em grupo $285 $570 $855 $1.140 $265 $245

Combinado 20 em grupo + 10 particulares $325 $50 $975 $1.300 $295 $279

Programa Profissional 20 em grupo + 15 particulares $370 $740 $1.110 $1.480 $335 $315

Particular Standard 15 particulares $225 $450 $675 $900 $199 $189

Particular Intensivo 20 particulares $279 $558 $837 $1.116 $249 $239

Particular Super Intensivo 30 particulares $389 $778 $1167 $1.556 $349 $329

Curso de Dança / Cultura / Culinária 6 em grupo $95 $190 $285 $380 $95 $95

Espanhol para Maiores de 50 15 em grupo + 5 atividades - $470 - - - -

Curso de Preparação para o Exame Oficial DELE - Grupo 20 em grupo - - - $995 - -

Curso de Preparação para o Exame Oficial DELE - Individual 20 particulares - - - $1.090 - -

Curso de Formação para Professores de Espanhol - Grupo 20 em grupo - $495 - - - -

Curso de Formação para Professores de Espanhol - Individual 20 particulares - $558 - - - -

Aulas Particulares $20 por aula

Programa de Voluntariado $150 por projeto

Programa de Estágio $350/taxa registro

DATAS DE INÍCIO: Todas as segundas-feiras do ano. NÍVEL: Todos os níveis.

1 aula= 55 minutos. Material didático incluído (emprestado). Média de 4 - máximo 8 alunos por 
turma. Idade mínima: 16 anos.  No caso de apenas  1 ou 2 alunos estiverem no mesmo nível, a 
escola reserva-se o direito de converter um curso em grupo num programa semi-particular, o 
que irá resultar numa redução de 50% das horas de aula.
Curso de Dança/Cultura/Culinária:  6 aulas de  dança/cultura/culinária por semana. Esses 
cursos somente podem ser reservados como complemento de um curso de espanhol.
Programa Profissional: 20 aulas de espanhol em grupo + 15 aulas particulares da área 
escolhida (Medicina, Direito,  Negócios ou Turismo) por semana.
Preparação para o Exame oficial DELE: dois cursos de 4 semanas serão oferecidos durante 
o ano com início em  25 de abril e 31 de outubro. Cursos particulares podem ser iniciados em 
qualquer segunda-feira do ano. Para aqueles que desejam fazer o exame A1 não há aulas 
específicas de preparação. Recomendamos que você faça 4 semanas de nosso curso intensivo 
(juntamente com algumas aulas individuais), a fim de estar preparado para fazer o exame. 
Datas dos exames  DELE: 15 de abril (A1-C1); 20 de maio (A2); 21 de maio (A1-C2);  15 de julho 
(A2, B1, B2, C1); 21 de outubro (A2, B1, B2); 25 de novembro (A2); 26 de novembro (A1-C2). 
Nível necessário: para se inscrever no curso DELE, você deve ter pelo menos o mesmo nível 
de espanhol do exame que você deseja fazer. Mínimo 3 - máximo 14 alunos para o curso em 
grupo. Idade mínima: 18 anos ( menores de 18 anos devem se inscrever para o Exame Juvenil 
disponível para os níveis A1, A2 e B1. Datas dos exames: 20 de maio e  25 de novembro). O 
preço do curso DELE não inclui a taxa do exame que deve ser paga ao Instituto Cervantes. O 
preço do exame DELE depende do nível e do país em que você se registrar para fazer o exame, 
mas será aproximadamente de US $ 85 - $ 170.
IMPORTANTE! Para se registrar formalmente para o exame, você deve se inscrever e pagar o 
exame, pelo menos, 10 semanas antes da data do exame diretamente no site: 
 www.enforex.com/courses-dele.html 
Curso de Formação para Professores de Espanhol: as datas de início para os cursos em grupo 
são: 4 e 18 de julho; para cursos particulares: todas as segundas-feiras do ano, exceto julho. 
Programa em grupo: mínimo: 3 alunos por turma. Cursos para Maiores de 50: podem ser 
iniciados toda 1ª segunda-feira do mês, todo ano. 15 aulas de espanhol intensivo + 5 atividades 
por semana. Atividades: aulas de salsa, aulas de culinária,  filmes,  aulas culturais, artesanato, 

canções latinas, hora social em  cafés locais e  outras visitas ou excursões. Mínimo de 3 alunos 
por turma.  Programa de voluntariado disponível  depois de completar 4 semanas de curso 
de espanhol. Preço sem curso de espanhol: $495. Programa de Estágio disponível  depois 
de completar 4 semanas de curso de espanhol. Feriados nacionais: Não haverá reposição 
ou reembolso para aulas perdidas devido a um feriado nacional ou local. Quando mais de um 
feriados cair na mesma semana (segunda a sexta-feira), um dia será reposto ou haverá um 
desconto de 10% no valor do curso desta semana. Aulas particulares serão sempre repostas. 
Feriados de 2016: 1º de janeiro, 8 e 9 de fevereiro, 25 de março, 1º e 27 de maio, 12 de agosto, 9 
de outubro, 2 e 3 de novembro e 25 de dezembro.



#Guatemala
Guatemala é um país intrigante reconhecido como o centro da cultura 
maia pré-colombiana. Aldeia de pescadores e agricultores antes de 
2000 aC, essas populações se transformaram numa das civilizações 
mais avançadas do mundo novo, com auge entre os anos 600 e 900 
dC. O país tem mais de 15 milhões habitantes, sendo que a maioria é 
descendente de indígenas e ladinos, muitos dos quais conservam os 
costumes e o folclore maia até os dias de hoje.

Os efeitos do colonialismo espanhol também estão presentes. 
Guatemaltecos curiosamente fundem rituais maias antigos com 
o catolicismo e misturam o espanhol com mais de 20 idiomas e 
dialetos nativos.

ENFOREX #Antigua
A nossa escola em Antigua está localizada perto 
da praça central. Antigua é pequena, você poderá 
facilmente caminhar da escola até a casa de 
sua família anfitriã e ver os pontos turísticos da 
cidade a pé. A nossa escola fica num edifício 
colonial histórico e possui: duas salas de aula 
interiores e exteriores, amplos espaços para 
intervalos e uma cozinha. 

   www.enforex.com/antigua

CURSOS      (Preços por semana em dólar americano - $)

TIPO DE CURSOS AULAS 1-3 sem. 4 sem. +Sem. extra

Intensivo 20 em grupo $110 $390 $100

Particular 20 particulares $180 $650 $160

Programa de Voluntariado com Curso de Espanhol - $1.275 $160

ACOMODAÇÃO      (Preços por semana em dólar americano - $)

LOCALIZAÇÃO TIPO DE ACOMODAÇÃO Tipo de quarto 1-3 sem. 4 sem. + Sem. extra Noite extra

ANTIGUA

Casa de família, Meia pensão Quarto compartilhado $150 $585 $135 $35

Casa de família, Meia pensão Quarto individual $175 $685 $160 $35

Albergue (sem cozinha) Quarto compartilhado $80 $330 $90 $35

Albergue (sem cozinha) Quarto individual $185 $770 $215 $35

Quarto Duplo: compartilhado com outro estudante enforex.
Quarto compartilhado: com até 5 pessoas (casa de família) / 16 pessoas (albergue).

Para reservas em albergues é necessário um depósito não reembolsável de 50%.
Traslado do aeroporto: $ 30 por pessoa, por trajeto.

DATAS DE INÍCIO: Todas as segundas-feiras do ano. NÍVEL: Todos os níveis.

1 aula= 55 minutos. Material didático incluído. Máximo de alunos 
por turma: 8.
Programa de voluntariado inclui quarto compartilhado numa 
tradicional casa de família, 2 refeições/dia, traslado do aeroporto 
no chegada, orientação, gestão do projeto e 4 horas/dia de 
trabalho de segunda a sexta-feira. Inclui 2 horas/dia de curso de 
espanhol em grupo nas primieras 4 semanas. 
Feriados nacionais: Os feriados de 2016 ainda não foram 
divulgados e serão publicados em dezembro 2015. Esta lista é 
provisória, baseada em 2015: 1º de janeiro,  2 e 3 de abril, 1º de 
maio, 30 de junho, 15 de setembro, 20 de outubro, 24, 25 e 31 de 
dezembro. A escola fica aberta o ano inteiro.



#Peru 
Peru, o centro do íncrível Império Inca, compartilha suas fronteiras 
com o Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia, Chile e o Oceano Pacífico. Sua 
população de mais de 30 milhões é uma combinação diversificada de 
descendentes de indígenas, mestiços, europeus, africanos, japoneses 
e chineses. O espanhol e o quechua são os dois idiomas oficiais, sendo 
que o país é dividido em três regiões distintas: a estreita faixa costeira do 
Pacífico, a grande cordilheira dos Andes e a floresta Amazônica.

Descubra as fascinantes ruínas arquitetônicas das civilizações Nazca, 
Moche e Incas; assim como as mundialmente famosas ruinas de Machu 
Picchu. Ao estudar espanhol no Peru, você será hipnotizado pelas suas 
curiosas tradições e diversidades, em todos os sentidos. 

ENFOREX #Cusco
Enforex Cusco está localizada no centro, a quatro 
quarteirões da praça principal da cidade, a “Plaza 
de Armas.” Tudo o que você precisa está por perto: 
a principal estação de correios, cafés com Intenet, 
bancos, restaurantes, catedrais, museus e muito 
mais. Nosso prédio de dois andares é uma bela casa 
de estilo colonial do século 19 e fica numa praça 
encantadora, Limacpampa Grande. Estamos a poucos 
passos do monumento inca mais importante de Cusco, 
Qorikancha (Templo do Sol). As instalações incluem: 17 
salas de aula, um pátio interior, sala de vídeo, auditório, 
sala de entretenimento e Internet sem fio.

  www.enforex.com/cusco

CURSOS      (Preços por semana em dólar americano - $) 

TIPO DE CURSO AULAS Preço por semana

Intensivo 20 em grupo $140

Super Intensivo 20 em mini grupo + 10 particulares $265

Particular
Por aula $15

20 particulares $240

Programa de Voluntariado Taxa única de registro $125

ACOMODAÇÃO      (Preços por semana em dólar americano - $)                                                                                                                                          
LOCALIZAÇÃO TIPO DE ACOMODAÇÃO Tipo de quarto Meia pensão Noite extra

CUSCO

Casa de família Quarto individual $165 $28

Residência de estudantes Quarto duplo $165 $28

Residência de estudantes Quarto individual $240 $40

DATAS DE INÍCIO: Todas as segundas-feiras do ano. NÍVEL: Todos os níveis

1 aula= 55 minutos. Material didático incluído. Máximo de alunos 
por turma: 6.
Feriados nacionais: 1º de janeiro, 25 de março, 1º e 26 de 
maio, 24 de junho, 29 de julho, 30 de agosto, 8 de outubro, 1º de 
novembro, 8, 24, 25 e 31 de dezembro. (24 e 31 de dezembro: 
meio dia). A escola fica aberta durante todo o ano.
Programa de Voluntariado: disponível depois de 2 semanas de 
curso de espanhol e por uma duração mínima de 2 ou 3 semanas 
(dependendo do projeto e no nível de espanhol do participante).
Desconto para períodos de longa duração (8 semanas ou mais): 
10% de desconto no curso.
Se não houver nenhum grupo disponível no seu nível, serão oferecidas 
aulas particulares. 50% de desconto para a segunda pessoa na aula 
particular (2 alunos/um professor). Para aulas particulares no fim de 
semana ou após 20:00, será cobrado um valor adicional de 25%.

Quarto duplo: compartilhado com outro estudante Enforex.  |   Traslado do aeroporto: incluído na chegada se a acomodação for contratada.





#México
O México tem uma paisagem diversificada, com uma grande variedade de pontos turísticos 
tanto geográficos como culturais. Das costas do Caribe e do Pacífico às ruínas das civilizações 
antigas e com um dos centros urbanos mais populosos do mundo, o México oferece infinitas 
atividades e lugares para explorar. Cada um dos nossos três destinos no México oferece uma 
experiência diferente de imersão no espanhol.

Você pode descobrir nossos destinos de costa - a famosa  Playa del Carmen no Caribe - ou 
interior - Oaxaca ou Guanajuato, duas cidades ricas em cultura colonial. O México está cheio 
de pessoas amigáveis onde quer que você vá, que acolhem com satisfação os visitantes que 
querem aprender sua língua e seu modo de vida. Adicionar uma deliciosa gastronomia a tudo 
isso e você tem um cenário maravilhoso para aprender espanhol. 

ENFOREX #Guanajuato
A nossa escola em Guanajuato está bem perto 
do centro da cidade e apenas a 15 minutos 
caminhando dos mais importantes pontos 
históricos e culturais. Você vai encontrar tudo que 
precisa por perto, como restaurantes, farmácias e 
lojas. Num prédio com o tradicional estilo mexicano 
em torno de um pátio central, a nossa escola conta 
com 16 coloridas salas de aula, uma área comum 
para os alunos, uma sala multimídia e Wi-Fi. 

  www.enforex.com/guanajuato

ENFOREX #Oaxaca
Apenas a dois quarteirões do belo convento Santo 
Domingo do século 16 e a quatro quarteirões do 
Zócalo, a nossa escola em Oaxaca é bem central. 
O edifício é uma antiga casa colonial com um 
grande pátio central perfeito para a socialização. 
Ainda temos: 15 salas de aula e outras cinco para 
a alta temporada, biblioteca com 3 computadores, 
Internet e uma sala de conferências com TV, DVD, 
videocassete e aparelho de som. 

  www.enforex.com/oaxaca

ENFOREX #Playa del Carmen 
A nossa escola de Playa del Carmen está entre 
os prédios coloniais das encantadoras e pitoresca 
ruas da cidade, apenas a um quarteirão do mar 
do Caribe. Fica bem no meio da agitação, perto de 
restaurantes, cafés, lojas e discotecas. Ao entrar na 
escola, você vai encontrar um grande café onde os 
alunos se encontram para conversar. As aulas são 
ministradas no segundo andar e temos salas com 
ar condicionado utilizadas para orientação, aulas de 
salsa e festas. Também disponemos de uma sala de 
conferências para palestras e exibição de filmes.

  www.enforex.com/playa-carmen



                                                                                                                                           
ACOMODAÇÃO      (Preços por semana em dólar americano - $)                                                                                                                                   
LOCALIZAÇÃO TIPO DE ACOMODAÇÃO Tipo de quarto Sem refeições Café da manhã Meia pensão Noite extra

PLAYA DEL CARMEN

Casa de família Quarto duplo - $185 $215 $35

Casa de família Quarto individual - $215 $245 $35

Apartamento compartilhado Quarto duplo $185 - - $39

Apartamento compartilhado Quarto individual $225 - - $39

Residência de estudantes Quarto duplo $245 $275 - $45

Residência de estudantes Quarto individual $295 $325 - $45

GUANAJUATO / OAXACA

Casa de família Quarto duplo - $165 $195 $35

Casa de família Quarto individual - $195 $225 $35

Apartamento compartilhado Quarto duplo $185 - - $39

Apartamento compartilhado Quarto individual $225 - - $39
Residência de estudantes em 
Oaxaca Quarto duplo $245 $275 - $45

Residência de estudantes em 
Oaxaca Quarto individual $295 $325 - $45

Quarto duplo em casa de família somente está dispoinível para dois alunos que viajam 
juntos. Preços para casa de família incluem: cobertores, roupa de cama e refeições. 
Preços para apartamentos compartilhados incluem: cada um tem dois ou mais quartos, 
sala com tv e cozinha, e um ou mais banheiros. A cozinha está completamente equipada. 
Limpeza e troca da roupa de cama uma vez por semana, mas solicitamos que os alunos 
venham com suas próprias toalhas. Internet sem fio grátis. Quarto duplo para uso indi-
vidual disponível sob consulta e com uma taxa de  35% a mais que o quarto individual. 
Preços para a residência de estudantes de Oaxaca incluem: serviço de limpeza das 
áreas comuns uma vez por semana.  

Preços para a Residência de estudantes em Playa del Carmen incluem: serviço de 
limpeza das áreas comuns uma vez por semana e ar condicionado. Serviço não incluído: 
lavanderia. Residência de estudantes em Oaxaca e Playa del Carmen: quarto duplo 
somente disponível para dois alunos viajando juntos. Traslado a Playa del Carmen do 
aeroporto de Cancun: $75 por pessoa, por trajeto. Traslado a Guanajuato do aeroporto 
de Leon: $ 85 por pessoa, por trajeto. Traslado do aeroporto de Oaxaca: $30 por pessoa, 
por trajeto.



CURSOS      (Preços por semana em dólar americano - $)                                                                                                                                      

Intensivo de Espanhol Playa del Carmen Guanajuato | Oaxaca

TIPO DE CURSO AULAS 1-4 sem. 5-8 sem. +8 sem. 1-4 sem. 5-8 sem. +8 sem.

Tempo Parcial 15 em grupo $195 $175 $165 $175 $159 $149

Intensivo 20 em grupo $235 $209 $199 $215 $195 $185

Super Intensivo 30 em grupo $395 $365 $345 $365 $329 $309

Combinado 20 em grupo + 10 particulares $455 $405 $385 $395 $365 $345

Programa Profissional 20 em grupo + 15 particulares $539 $485 $455 $485 $435 $409

Particular Standard 15 particulares $359 $325 $305 $319 $285 $269

Particular Intensivo 20 particulares $459 $415 $389 $415 $375 $349

Particular Super Intensivo 30 particulares $629 $565 $535 $569 $509 $479

Curso de Dança/ Cultura / Culinária 6 em grupo $115 $115 $115 $115 $115 $115

Programas Especiais Guanajuato | Oaxaca | Playa del Carmen

TIPO DE CURSO AULAS 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem.

Preparação para o Exame Oficial DELE - Grupo (disponível em Playa del Carmen e Guanajuato) 20 em grupo - - - $1.390

Preparação para o Exame Oficial DELE - Individual (disponível em Playa del Carmen e Guanajuato) 20 particulares - - - $1.790

Formação para Professores de Espanhol - Grupo (disponível em Playa del Carmen e Guanajuato) 20 in group - $695 - -

Formação para Professores de Espanhol - Individual (disponível em Playa del Carmen e Guanajuato) 20 particular - $895 - -

Espanhol para Maiores de 50 anos (disponível em Playa del Carmen) 15 em grupo + 5 atividades - $595 - -

Aulas Particulares $24 por aula

Mergulho (disponível em Playa del Carmen) Pacotes disponíveis sob consulta

Programa de Voluntariado $150 por projeto

Programa de Estágio $350/taxa de registro

DATAS DE INÍCIO: todas as segundas-feiras do ano. NÍVEL: Todos os níveis.
1 aula= 55 minutos. Material didático incluído(emprestado). Média de 4 - máximo 8 alunos por 
turma. Idade mínima: 16 anos. No caso de apenas  1 ou 2 alunos estiverem no mesmo nível, a 
escola reserva-se o direito de converter um curso em grupo num programa semi-particular, o 
que irá resultar numa redução de 50% das horas de aula.
Programa Profissional: 20 aulas de espanhol  + 15 aulas particulares da área profissional 
escolhida (Médico, Direito, Negócios ou Turismo) por semana. Curso de Dança /Cultura/
Culinária: 6 aulas de dança/cultura/culinária por semana. Esses cursos somente podem ser 
reservados como complemento de um curso de espanhol.
Preparação para o Exame Oficial DELE: dois cursos de 4 semanas serão oferecidos durante 
o ano com início em  25 de abril e 31 de outrubro. Cursos particulares de preparação para 
o DELE podem ser iniciados em qualquer segunda feira do ano. Para aqueles que desejam 
fazer o exame A1 não há aulas específicas de preparação para o DELE. Recomendamos que 
você faça 4 semanas de nosso curso intensivo (juntamente com algumas aulas individuais), 
a fim de estar preparado para fazer o exame. Datas dos exames  DELE: 15 de abril (A1-C1); 
20 de maio (A2); 21 de maio (A1-C2);  15 de julho (A2, B1, B2, C1); 21 de outubro (A2, B1, B2); 
25 de novembro (A2); 26 de novembro (A1-C2). Nível necessário: para se inscrever no curso 
DELE, você deve ter pelo menos o mesmo nível de espanhol do exame que você deseja fazer. 
Mínimo 3 - máximo 14 alunos para o curso em grupo. Idade mínima: 18 anos ( menores de 18 
anos devem se inscrever para o Exame Juvenil disponível para os níveis A1, A2 e B1. Datas dos 
exames: 20 de maio e  25 de novembro). O preço para o curso de preparação DELE não inclui 
a taxa do exame que deve ser paga ao Instituto Cervantes. O preço do exame DELE depende 

do nível e do país em que você se registrar para fazer o exame, mas será aproximadamente 
de US $ 85 - $ 170. IMPORTANTE! Para se registrar formalmente para o exame, você deve se 
inscrever e pagar o exame, pelo menos, 10 semanas antes da data do exame diretamente no 
site:  www.enforex.com/courses-dele.html 
Curso de Formação para Professores de Espanhol: As datas de início para os cursos em grupo 
são: 4 e 18 de julho; para cursos particulares: todas as segundas-feiras do ano, exceto julho. 
Programa em grupo: mínimo 3, máximo 14  alunos por turma.
Cursos para Maiores de 50: podem ser iniciados toda 1ª segunda-feira do mês, durante 
todo ano. 15 aulas de espanhol intensivo + 5 atividades por semana. Atividades: aulas de 
salsa, aulas de culinária,  filmes,  aulas culturais, artesanato, canções latinas, hora social 
em  cafés locais e  outras visitas ou excursões. Mínimo de 3 alunos por turma.  Programa de 
Voluntariado: disponível  depois de completar 4 semanas de curso de espanhol. Preço sem 
curso de espanhol: $495. Programa de Estágio: disponível  depois de completar 4 semanas 
de curso de espanhol. Feriados nacionais: Não haverá reposição ou reembolso para aulas 
perdidas devido a um feriado nacional ou local. Quando mais de um feriados cair na mesma 
semana (segunda a sexta-feira), um dia será reposto ou haverá um desconto de 10% no valor 
do curso desta semana. Aulas particulares serão sempre repostas. Os feriados de 2016 ainda 
não estão confirmados e serão publicados em dezembro de 2015, veja esta lista provisória com 
base em 2015: 1º de janeiro, 5 de fevereiro, 16 de março, 3 de abril, 1º de maio, 16 de setembro, 
2 e 16 de novembro e 25 de dezembro.

        



Outras taxas e serviços na Espanha e América Latina
OUTRAS TAXAS FERIADOS LOCAIS E NACIONAIS

Estas datas são provisórias e não nos responsabilizamos por alterações feitas pelas 
autoridades locais ou nacionais.
FERIADOS NACIONAIS DE 2016:

1º de janeiro      - Dia de Ano Novo                       12 de outubro             - Dia da Hispanidade 

6 de janeiro        - Dia de Reis                       1º de novembro          - Dia de Todos os Santos

25 de março       - Páscoa                                                    6 de dezembro          - Dia da Constituição

1º de maio          - Dia do Trabalho                          8 de dezembro          - Imaculada Conceição

15 de agosto      - Assunção da Virgem           26 de dezembro      - Natal

Além desses feriados nacionais, existem 4 feriados locais decididos por cada 
comunidade e cidade. Fique atento, pois quando um feriado cai num domingo, 
pode ser comemorado num dia de semana em algumas comunidades. Não haverá 
reposição ou reembolso para aulas perdidas devido a um feriado nacional ou local. 
Quando mais de um feriados cair na mesma semana (segunda a sexta-feira), um 
dia será reposto ou haverá um desconto de 10% no valor do curso desta semana. 
Aulas particulares serão sempre repostas.

Favor conferir www.enforex.com/holidays-spain.html para ob-
ter informações atualizadas sobre os feriados antes de planejar 
a sua viagem para a Espanha.
Favor conferir http://www.enforex.com/holidays-latinamerica.
html para obter informações atualizadas sobre os feriados da 
América Latina antes de planejar a sua viagem, as datas podem 
sofrer alterções.
IMPORTANTE: favor consultar o nosso escritório central para confirmar os feriados 
antes de planejar sua viagem, já que as escolas serão fechadas durante os feriados 
nacionais e locais. Também é importante saber que quando um feriado cai num 
domingo, é muitas vezes pode ser transferido para a segunda-feira. 

TAXAS Preços

Taxa de matrícula para qualquer tipo de inscrição (apenas uma vez) 55€ 

Garantia de                       Gold (veja as condições na pág. 99) 4% do valor total

Cancelamento                  Premium (veja as condições na pág. 99) 6% do valor total

                                           Europa e EUA 45€

Correio expresso              Leste Europeu 75€

                                            Demais países 95€

“Empadronamiento”       Apoio GRÁTIS

(registro de residência)            150€

Livros 35€

GRÁTIS
Intervalo do Curso

50€

Alterações                                      GRÁTIS

depois da chegada* GRÁTIS

Taxa de colocação GRÁTIS

e acomodação 50€/semana

Seguro Médico de Viagem 15€/semana

* Exceto para o Acampamento de Verão.  

Assistência pessoal, incluindo visita à prefeitura correspondente

1 semana de folga a cada 8 semanas do curso, é necessário avisar 
com 4 semanas de antecedência

Acomodação sem curso compartilhando o quarto com um aluno

Alteração do destino, escola, curso ou acomodação

Ao ficar na acomodação sem fazer um curso

É necessário o número do passaporte do aluno

(sujeito a disponibilidade e pagando a diferença de preço)

todos os outros casos, quando uma pausa é solicitada

#InformaçãoPrática

Fique ligado:
Facebook:  https://www.facebook.com/enforex

Twitter: https://twitter.com/enforex

Youtube: https://www.youtube.com/user/enforexschools

Instagram: https://instagram.com/enforex_schools/

Google +: https://www.youtube.com/user/enforexschools

ESCANEIE O 
CÓDIGO QR 
COM O SEU 
SMARTPHONE

http://enforex.com/youtube
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Telefone de Emergência Enforex
+34 636 450 998

Envie-nos os seus comentários
www.enforex.com/questionnaire

Serviço de Atendimento
help@enforex.es

Garantias e Condições Gerais Since 1989

• Enforex é uma empresa privada de propriedade da Ideal Educa-
tion Group. Também é acreditada pelo Instituto Cervante e outras 
instituições.  Matriz: ENFOREX ENGLISH FOR EXECUTIVES, SL, 
C/ Gustavo Fernández Balbuena 11, 28002 Madri, Espanha.  Códi-
go de Identificação Fiscal (CIF) A-48265169. ENFOREX ENGLISH 
FOR EXECUTIVES, SL está inscrita no Registo Mercantil de Madri, 
Volume 2611, Seção 148, Página No. M-45391, Inscrição 1.

• A Enforex garante a execução de todos os programas, acomoda-
ções e serviços complementares descritos no informativo de datas/
preços para o ano de 2016 (toda e qualquer combinação e/ou acor-
do especial deve ser firmado por escrito e assinado pela Enforex).

• As pessoas contratadas para a recepção no aeroporto e translado 
para a acomodação são de total confiança, completamente fami-
liarizadas com o lugar e sabem exatamente onde os estudantes 
devem ser deixados.

• A Enforex é membro das seguintes organizações internacionais: 
eduSpain, NAFSA, Ideal Quality Certificate, AATSP, ALTO, AMACFE, 
FEDELE, AECAE, ACTFL e ELITE.

• Nossas unidades acadêmicas em Alicante, Barcelona, Granada, Ma-
dri, Marbelha, Salamanca, Sevilha, Tenerife e Valência foram aprova-
das pela Associaçao Eduespaña e pela Câmara de Comércio da Madri.

• A Enforex garante um máximo de 10 alunos por turma.
• As condições da Enforex não se aplicam a escolas parceiras. Cada 

escola parceira tem suas aprópias condições. Para maiores infor-
mações, favor entrar em contato com nosso Escritório Central.

• Os estudantes devem saber que podem aparecer em fotos ou ma-
terial promocional da Enforex.

• As ofertas publicados não podem ser acumuladas. Todas as ofer-
tas estão sujeitas a disponibilidade. Não haverá alterações de 
reservas realizadas antes da promoção. Todas as ofertas e promo-
ções serão aplicados no momento da reserva. Descontos que se 
tornam disponíveis após a primeira inscrição não são válidos.

•  A taxa de matrícula é válida por um ano a partir da primeira reserva 
feita para todas as escolas IEG na Espanha e na América Latina. Em 
outras palavras, todos os cursos reservados durante um período de 
12 meses podem ser feitos usando a mesma taxa de matrícula.

• No caso excepcional de que apenas 1 ou 2 alunos estejam matricu-
lados em um curso no grupo do mesmo nível, a escola reserva-se o 
direito de alterar o curso em grupo a aulas particulares ou semi-parti-
culares. Neste caso, o número de horas do curso será reduzido ao 50%. 

• Em cidades onde os programas também estão disponíveis em 
outras escolas com Ideal  Education  Group, as aulas podem ser 
combinadas a qualquer momento.

• Quaisquer reclamações devem ser feitas por escrito e dentro das 
primeiras 24 horas (de iniciar as aulas, de chegar à acomoda-
ção, etc.; dependendo do motivo da queixa). Caso contrário, os 
alunos perderão o direito a qualquer indenização, reembolso ou 
alterações. A Enforex aceitará quaisquer sugestões ou pedidos 
somente a nível informativo e para melhorar nossos serviços.

ACREDITAÇÃO DO CURSO:
• A personalized certifi cate will be issued for studies in accordance 

with the guidelines established by the Instituto Cervantes and the 
current legislation regulating non-accredited education.

• Este certificado conterá o nome do curso realizado, nível e número 
de horas concluídas. O nome da escola em que as aulas foram re-
alizadas, o período e o nível alcançado também serão incluídos.

• Este certificado não é válido como documento oficial de acordo 
com a legislação que regula a educação não credenciada.

• O certificado do curso só será emitido aos alunos que frequentem, 
pelo menos, 85% das suas aulas.

ACOMODAÇÃO:
• A Enforex não garante o tipo acomodação desejada e requerida 

pelo aluno quando a inscrição é recebida uma semana antes do 
início do curso. A prioridade é dada aos estudantes que se inscre-
veram com uma antecedência maior.

• No caso de um estudante não ficar satisfeito com a acomodação 
combinada e se houver justificativa em sua reclamação, será per-
mitida a troca para uma outra outra acomodação de mesmo tipo 
(3 trocas, no máximo). Ele/ela deverá comunicar o fato à pessoa 
responsável durante a primeira semana do programa.

• Todo o estudante deve informar, com antecedência, à Enforex ou 
à família que o hospedará, a data aproximada de sua chegada. 
No caso de uma das partes mencionadas não ser contactada, a 
Enforex não se responsabilizará pela recepção e/ou translado do 
estudante em sua chegada.

• Enforex não garante acomodação para familiares ou amigos do estudante 
matriculado; os outros estudantes da Enforex, têm prioridade nesses casos.

• Se um estudante decidir adiar ou parar por um tempo algum programa 
por razões pessoais injustificadas, ele/ela perderá qualquer direito à 
reembolso financeiro, assim como o curso não poderá ser retomado.

SERVIÇOS DE TRASLADOS NO AEROPORTO:
• As informações do vôo (lugar, data, hora e número do vôo) devem ser 

confirmadas por escrito, com, no mínimo, uma semana de antece-
dência do dia da chegada. Do contrário, a Enforex não se responsabi-
lizará pela recepção no aeroporto, e também não haverá reembolso.

• Se o estudante cancelar o serviço de recepção no aeroporto num 
prazo inferior a uma semana da data de chegada, ele/ela perderá 
seu direito de reembolso do custo do citado serviço.

• No caso de qualquer atraso ou mudança nas informações do vôo, 
sem aviso prévio, a Enforex não se responsabilizará pela recepção 
no aeroporto e não haverá devolução.

FERIADOS:
• Por favor, confira www.enforex.com/holidays-spain.html para 

atualizações de feriados antes de planejar a sua viagem à Espa-
nha (veja a pág. 7).

• Não haverá reposição ou reembolso para aulas perdidas devido a 
um feriado nacional ou local. 

• Quando mais de um feriados cair na mesma semana (segunda a sex-
ta-feira), um dia será reposto ou haverá um desconto de 10% no valor 
do curso desta semana. Aulas particulares serão sempre repostas.

Cursos gerais - Cancelamentos / Trocas
CANCELAMENTO DE CURSOS:
• Todas as taxas do programa devem ser pagas 3 semanas antes da   

chegada. Do contrário, a Enforex se reserve o direito de cancelar a 
vaga do estudante.

• O depósito de 150 e/200 $ (450 e para o programa de estágio) não 
será devolvido em caso de cancelamento.

• Em caso de cancelamento 2 semanas antes da data de chegada, 
haverá uma multa de 150 e + 5% do custo total do programa con-
tratado. Para cancelamentos feitos durante as últimas 2 semanas 
antes da data de chegada, haverá uma multa de 250 e + 10% do 
cursto total do programa contratado.

• O crédito emitido é válido por um ano a partir da data de emissão. O 
crédito é válido apenas para a região geográfica em que foi emitido 
e não transferível para outra área (ou seja, um crédito emitido na 
Espanha, não será válido para cursos na América Latina). O crédito 
não poderá ser transferido para outro estudante.

• Todas as devoluções terão uma taxa de administração de 10% 
(mínimo de 65 e). Reembolsos de men os de 100 e serão pagos 
por cheque espanhol sem custo adicional, enquanto o estudante 
ainda esteja na Espanha. Caso o estudante esteja fora da Espanha, 
o reembolso! será feito por transferência bancária e terá uma taxa 
de administração mínima de 35 e.

• Todos os estudantes que desejarem cancelar sus programas (cur-
so e/ou acomodação) antes de sua chegada devem avisar Enforex 
por escrito, através de fax, e-mail (registration@enforex.es) ou 
carta. Cancelamentos não recebidos através de algum dos 3 meios 
já mencionados não serão aceitos.

• Nenhum reembolso será dado para os cancelamentos feitos du-
rante a sua estadia. Exceções podem ser considerados a pedido, 
mas pelo menos 4 semanas do seu programa serão cobradas.

• Após a chegada, os estudantes podem mudar o seu destino, esco-
la, acomodação ou programa sem custo extra (sujeito a disponibi-
lidade e pagando a diferença de preço, se for o caso).

• Recesso do curso: 1 semana livre para cada 10 semanas de curso 
(deve ser dado um aviso prévio de 8 semanas). Para todos os outros 
casos, pegar um recesso durante o seu curso implica em uma taxa 
de 50 e, entretanto a acomodação debe ser paga integralmente, 
como solicitada originalmente (sujeita a disponibilidade).

• Enforex não pode ser responsável por cancelamentos em virtude 
de problemas pessoais ou de saúde.

• A taxa de cancelamento após a emissão do convite para o Visto tem 
um valor mínimo de 350 e ou 25% do custo total.

CANELAMENTO DOS PROGRAMAS DE ESPANHOL + ESTÁGIO / VOLUNTARIADO:
• Caso o participante cancele o programa até 4 semanas antes do 

início, cobramos 450 e de taxa de cancelamento para este progra-
ma específico. Se ele/ela cancela 4 semanas ou menos antes de 
iniciar o programa, cobraremos o preço total do programa.

CANCELAMENTOS DO PROGRAMA COLEGIAL:
• Serão cobrados 250 e por qualquer cancelamento realizado com 

mais de 6 meses de aviso.
• Uma taxa de 2.000 e será cobrada pelo cancelamento do programa 

High School com menos de 6 meses de aviso.
• Em caso de cancelamentos realizados menos de 2 semanas antes 

do inicio do programa Colegial  ou após o seu início, não haverá 
nenhum reembolso.

CANCELAMENTOS DO PROGRAMA DE VERÃO RESIDENCIAL:
• Não estão permitidas mudanças no programa de acampamento ou 

nos destinos.
• Nenhum reembolso será realizado 2 semanas antes da chegada 

ou uma vez iniciado o programa.
• Será cobrada uma taxa de 50% para cancelamentos realizados de 

2 a 4 semanas antes da chegada.

Política de Cancelamento
GOLD:
4% do total 
> aplicável apenas em determinadas circunstâncias 
• Para assegurar um trabalho com uma duração de pelo menos um ano.
• Doença grave ou acidente que resulte em hospitalização.
• Morte do segurado, cônjuge, ascendentes diretos, descendentes 

ou irmãos.
• Ser chamado para processos judiciais ou como membro de uma 

mesa eleitoral.
• Convocação para cirurgia de grande porte com a hospitalização do 

segurado e seu cônjuge.
• Colocação de adopção de uma criança.
• Transplante de órgãos do segurado, seu cônjuge, ascendentes, des-

cendentes diretos, irmãos, irmão / afilhados, / padrasto, / madrasta.

• O cancelamento de um companheiro registrado que obrigue o se-
gurado a viajar sozinho.

• Falência da agência de viagens ou cancelamento da viagem pela    
    companhia aérea. 
• Desastres naturais. 
• Ataque terrorista. 

PREMIUM:
6% do total 
> qualquer motivo 
> você pode anular a totalidade ou parte do curso 
• Você pode cancelar por qualquer motivo.

CONDIÇÕES GERAIS:
• O seguro só é válido no momento da chegada dos alunos à escola.
• Qualquer reembolso do valor do seguro vai incorrer em um custo 

adicional de 5% (mínimo de 65).
• O preço do curso e alojamento serão cobrados para a semana em 

que o cancelamento for feito se o aluno faz que o cancelamento 
em uma segunda-feira, caso contrário, tanto a semana de cance-
lamento como a semana seguinte serão cobradas.

• O custo do seguro não será reembolsado.
• Para cancelar um curso, o estudante deve informar via e-mail a 
 seg@iegrupo.com  Consideraremos o dia seguinte ao dia em que 

o e-mail é enviado como o dia oficial de cancelamento do curso. 
Até que um e-mail seja recebido, o cancelamento não será válido. 
Por esta razão, é importante que o aluno confirme que o e-mail foi 
recebido. Se o aluno estã coberto pelo Seguro de Cancelamento 
Gold, terá um máximo de 15 dias a partir do dia em que o e-mail 
é enviado para proporcionar as provas necessárias para justificar o 
motivo de seu cancelamento. Se o aluno está coberto pelo seguro 
de cancelamento Premium, este passo não é necessário. O dinheiro 
será devolvido no prazo de 30 dias da data do cancelamento oficial.

• O seguro deve ser assinado e pago pelo menos 15 dias antes da 
chegada a fim de ser válido.

• Os alunos que necessitam e que tenham obtido o visto através da 
Enforex pode comprar a garantia cancelamento, mas os cancela-
mentos só serão considerados quando o aluno fornece a prova de 
deixar o país. Nestes casos, 10% do total a ser reembolsado será 
cobrado para cobrir os custos administrativos.

• Válido somente para Espanha; Guanajuato, Oaxaca e Playa del Car-
men no México; Equador; e Santo Domingo de Heredia na Costa Rica.

Informações úteis
VISTOS PARA A ESPANHA:
• Cidadãos de países membros da União Européia não precisam vis-

to para entrar na Espanha.
• Estudantes de outros países devem obter informações referentes 

à obtenção do visto (Visado, Visa) junto à Embixada ou Consulado 
Espanhol mais próximo. Os certificados que abonam e confirmam a 
inscrição num programa de Espanhol na Enforex só poderão ser assi-
nados, ratificados e fornecidos por pessoas autorizadas pela Enforex, 
que não se responsabilizará pela não obtenção do visto,uma vez que 
esses documentos não tem nenhum valor oficial e servem, meramen-
te, como confirmação de um curso em uma de nossas unidades. Tais 
documentos só serão fornecidos para resguardar o tempo de curso 
incialmente contratado pelo estudante. A Enforex enviará, sem custos, 
para todos os estudantes que solicitarem, os seguintes documentos 
(se e somente se o custo total do programa já tiver sido pago): 
• A confimação do programa de espanhol escolhido pelo estudante. 
• A fatura do custo total do programa em questão (curso + aco-

modação).
• No caso de o estudante necessitar com urgência dos originais de 

quaisquer um desses documentos, a Enforex enviará e cobrará o 
valor do correio expresso.

• Se um visto de estudante for rejeitado, Enforex cobrará do aluno 
100 e por carta convite enviada, o depósito não reembolsável de 150 
e / $ 200 e  quaisquer custos administrativos adicionais. O estudan-
te deverá apresentar a Enforex um documento oficial (original) de 
que o seu pedido de visto foi negado, a fim de receber o reembolso. 
Se Enforex não receber a documentação necessária, 100% do valor 
do programa será cobrado.

• Qualquer reembolso feito pela Enforex terá uma taxa de 10% .

SEGURO OPCIONAL: 
• Os estudantes não terão cobertura de seguro para qualquer doen-

ça, acidentes, ou perdas de objetos pessoaIs (tantos na sua acomo-
dação, quanto dentro ou fora da sala de aula). A Enforex recomenda 
a obtenção de um seguro opcional, que está disponível a qualquer 
estudantes interessado.

ACORDO:
• Ao assinar o formulário de registro ou realizar o pagamento das taxas 

do curso, o estudante estará aceitando todas as condições descritas 
acima. Se, por alguma circunstância fora do controle da Enforex, os 
preços das acomodações subirem, a Enforex notificará o estudante 
antes dessas mudanças. Essa lista de preços substitui a anterior e 
é válida de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2016, para todos os 
programas que ocorrerão entre essas duas datas. A Enforex não é 
responsável por erros de digitação e/ou de impressão deste informa-
tivo. Impresso em Agosto de 2015 e sujeito a alterações. Atualização 
prevista para setembro de 2015. Encontre a última versão em: www.
enforex.com/brochures/prices-pt.pdf
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Escolas de Língua Espanhola
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International Summer Camps
Barcelona  |  Madrid  |  Málaga  |  Marbella 

Salamanca |  Sevilha  |  Valência  
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Destinos na América Latina
Argentina  |  Bolívia  |  Chile  |  Colômbia  |  Costa Rica  |  Cuba 

República Dominicana  |  Equador  |  Guatemala  |  México  |  Peru
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Acampamentos Internacionais de Verão
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