ESTUDO DE LINGUA E CULTURA ESPANHOLA EM SANTIAGO, CHILE
Curso intensivo de Espanhol/ Programa de 4 semanas (100h)
De 24 de junho a 19 de julho de 2013 | Aulas de 2ª a 6ª feira

A Universidade Mayor oferece o Programa de Espanhol para Estudantes Estrangeiros. O estudante internacional pode
fazer um curso intensivo de 1 mês de aulas de espanhol (100 horas).
O Programa Intensivo de Espanhol como Segunda Língua consiste em um curso de imersão linguística e cultural
vivenciando o contexto Chileno. Através de aulas dinâmicas e práticas os estudantes adquirem as ferramentas para desenvolver
a proficiência tanto na escrita como na fala do espanhol.
O programa é oferecido para 03 níveis: Iniciante, Intermediário e Avançado/ 100 horas de aula por 4 semanas (5 horas
ao dia).
ATIVIDADES NA CIDADE
 City Tour
 Visita a locais históricos
 Visita a mercados de arte e
artesanato
 Participação em eventos culturais
e sociais (teatro, cinema, shows,
etc)
 Visita a locais de interesse de
jovens

CUSTOS INCLUSOS
 Taxas
 Curso de Imersão em Espanhol
 Materail didático
 Hospedagem na casa de família
chilena
 Atividades culturais na cidade
 Internet/ Biblioteca/ Cafeteria/ Kit
de Boas Vindas

OPCIONAL
Viagens para:







San Pedro de
Atacama
Valparaiso
Ilha Chiloe
Patagônia
North Desert
Easter Island

VALOR DO PROGRAMA: U$$ 700,00
Obs: NÃO INCLUSO: Seguro de saúde/ Passagem aérea/ Taxa de Inscrição Metodista

FAMÍLIA HOSPEDEIRA: Recomendamos a experiência em casa de famílias chilenas durante o período de 01 mês como forma de
maximizar a experiência de aprendizado do espanhol. As famílias são muito bem selecionadas por um coordenador de hospedagem e
vivem próxima ao campus.
Taxa Coordenador de Hospedagem (busca/alocação): U$$ 140,00
OPÇÃO 1: U$$ 613, 00

OPÇÃO 2: U$$ 654,00

INCLUI:

INCLUI:

Quarto individual ou compartilhado/ Café da manhã e jantar
(2ª a 6ª feira) / Café da manhã, almoço e jantar (Final de
semana e feriados)/ Lavanderia/ Uso moderado de telefone
para chamadas locais/ Suporte por parte da família –
localização de ruas, universidade, câmbio, compras, etc.

Quarto individual ou compartilhado/ Café da manhã e jantar
(2ª a 6ª feira) / Café da manhã, almoço e jantar (Final de
semana e feriados)/ Lavanderia/ Uso moderado de telefone
para chamadas locais/ Suporte por parte da família –
localização de ruasm universidade, câmbio, compras, etc.

PAGAMENTOS:
CURSO: Pagamento realizado na chegada à Universidade Mayor em dinheiro – Dólares americanos ou Pesos Chilenos (valor pode
variar de acordo com o câmbio do dia) ou em Cartão de Crédito Internacional Visa, Master, Dinners Club e American Express.
HOSPEDAGEM: Pagamento na chegada em Pesos Chilenos de acordo com o câmbio do dia;
COORDENADOR DE HOSPEDAGEM/INCLUSO: Transfer do aeroporto à casa da família hospedeira/ Acompanhamento e
monitoramento da experiência na casa de família.
Forma de pagamento do Coordenador de Hospedagem: diretamente ao coordenador na chegada a Santiago (pode ser pago em pesos
chilenos ou dólares americanos de acordo com o câmbio do dia).

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA: CURSO+ HOSPEDAGEM+ TAXA COORDENADOR DE HOSPEDAGEM:
Total individual com hospedagem OPÇÃO 1
Total individual com hospedagem OPÇÃO 2

U$$ 1.453 aprox
U$$ 1.494 aprox

CONTATO:
ari@metodista.br

