CURSO DE IMERSÃO DO
MANDARIN EM TAIWAN

PACOTE – Duração do Curso
Total de 4 semanas (18 de Julho, 2016 – 16 de Agosto,2016):
- 3 semanas com aulas de Mandarin e Cultura e 1 semana de Tour em
Formosa (5 dias/4 noites)
- Alojamento – Dormitório Universitário
Taxas(US$)

Pacote

950
Programa de Idioma

Alojamento

Detalhes
- incluso taxas administrativas, livros didáticos,
materiais complementares, apostilas, materiais
culturais, bilhetes para transporte, refeição
(almoço e café da manhã, de segunda a sextafeira) e seguro viagem durante o programa
(NT$ 1 milhão para cobertura de acidentes e
NT $ 100 mil para cobertura médica acidental).

350

-incluso um quarto duplo (com chuveiro e roupa
de cama)

Formosa Tour
(5 dias/4 noites)

500

- incluso transporte, 3 refeições ao dia,
alojamento, atividades relacionadas.

Total

US$1,800

(no campus universitário:
Fang-ya Hall)

SOBRE A SOOCHOW:

OUTRAS DESPESAS:
Passagem área:
Ida: Guarulhos - Singapura – Taiwan
Volta: Taiwan – Singapura – Guarulhos
Total: U$D 1946,62: (taxas já inclusas)
(até 10x sem juros no cartão – taxa na primeira
parcela)
*Sujeito a alterações sem aviso prévio.
Ida: 16/07/2016 – 17:50
Volta: 18/08/2016 – 01h20

Localizado em Suzhou, uma cidade antiga
popularmente chamada de "Paraíso na Terra",
a Universidade Soochow é uma universidade
provincial localizada em Jiangsu e também
uma das 100 melhores universidades da China
sob o "Projeto 211", dirigido pelo Ministério da
Educação.
A universidade possui cerca de 50.000
estudantes e cinco campi. A política de reforma
e abertura da China tem proporcionado à
universidade excelentes oportunidades de
intercâmbio acadêmico internacional. A
Universidade Soochow estabeleceu relações de
cooperação com mais de 100 universidades e
instituições no Japão, França, Coreia,
Singapura, Alemanha, EUA , Canadá, Austrália,
Hong Kong e Taiwan. Todos os anos, a
universidade aceita mais de 2.000 estudantes
internacionais para estudar a língua chinesa e
literatura e outras áreas.

*O programa só será oferecido com a inscrição de pelo menos 15 alunos

