ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS OFERECE:
ESTUDO DA LÍNGUA E CULTURA ESPANHOLA EM SANTIAGO, CHILE
Cursos intensivos de espanhol / Programa de quatro semanas (100 horas), Segunda-feira a Sexta-feira.
Ano

Data/Semestre
1º semestre: previsão de 20 de janeiro a 14 de
fevereiro
2º semestre: previsão de 15 de junho a 10 de
julho

2020

Prazo para inscrição
15 de novembro de 2019
24 de abril de 2020

A Universidade Mayor do Chile tem um Programa de Espanhol para Estudantes Estrangeiros neste momento. O
nível de proficiência em língua Espanhola dos estudantes estrangeiros em programas de intercâmbio internacional
deve ser bom o suficiente para que os alunos sejam bem-sucedidos social e academicamente. Na Universidade
Mayor, estudantes internacionais podem fazer um curso intensivo de aulas de Espanhol de um mês (100 horas).
O Programa Intensivo de Espanhol como Segunda Língua consiste em um curso de imersão cultural e linguística no
contexto Chileno. Por meio de aulas sistemáticas e práticas, os alunos irão adquirir as ferramentas para se tornarem
proficientes tanto no Espanhol escrito como falado. Há três níveis: Iniciantes, Intermediários e Superior / 100 horas
de aula durante 4 semanas (5 horas por dia).
Custos inclusos

Atividades na Cidade

• Taxa do curso
• Curso de imersão em Espanhol
Programa
• Materiais do curso
• Kit de chegada
• Acesso à Internet, Biblioteca e Cantina

• City Tour
• Visita a lugares históricos
• Visita a Artes/Artesanato, Mercados
• Participação em eventos culturais e sociais; filmes,
teatro, shows, etc.
• Lugares onde os jovens se encontram.

Nota: o seguro médico não é incluso

Nota: deve considerar locomoções e refeições por
conta própria para todas as atividades descritas.

Passeios opcionais (não
inclusos no curso)
• San Pedro de Atacama
• Valparaíso
• Ilha de Chiloé
• Patagônia
• North Desert
• Ilha de Páscoa

CURSO : US$ 900 (dólares) – INSCRIÇÃO METODISTA R$250.00
Serviços familiares: Recomendamos que os alunos vivam com famílias Chilenas durante o curso de Espanhol de um
mês para maximizar sua experiência de aprendizagem. As famílias são muito bem selecionadas e vivem perto do
campus com um Coordenador de Habitação. Taxa do Coordenador de Habitação: US$ 150 (dólares) (Pesquisa /
Colocação).
2020 / CUSTO DA CASA DE FAMÍLIA
Opção 1:
$ 400.000 - PESOS CHILENOS
US$ 605 (dólares) aprox. (*)
(*) (**) PARA CONFIRMAR NA SUA INSCRIÇÃO

Opção 2:
$ 430.000 - PESOS CHILENOS
US$ 666 (dólares) aprox. (**)

Opção 1
Opção 2
Inclui: quarto individual ou quarto compartilhado. Café da manhã e Inclui: quarto individual ou quarto compartilhado. Três refeições todos
jantar (de segunda a sexta-feira) - Café da manhã - Almoço - Jantar os dias (café da manhã-almoço-jantar) / lavagem de roupas e uso
(fim de semana e feriados) / Lavagem de roupas e uso moderado de moderado do telefone para chamadas locais. Apoio, suporte por parte
telefone para chamadas locais. Apoio por parte da família para da família para localização de ruas, universidade, câmbio de moeda e
localização de ruas, universidade, câmbio de moeda estrangeira e compras.
compras.
Custo: Curso de Espanhol Intensivo + Taxa de Inscrição da Casa de Família + Taxa do Coordenador de Habitação:
2020

Custo individual total com Habitação / Opção 1

US$ 1.655 (dólares) - aprox.

Custo individual total com Habitação / Opção 2

US$ 1.716 (dólares) - aprox.

https://rrii.umayor.cl/spanish-courses - pia.contreras@umayor.cl
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