CURSO
INTENSIVO
DE ESPANHOL
EM MADRID

Estão abertas as inscrições para o
Curso Intensivo de Espanhol, que
será realizado no Centro de Estudos
Hispânicos da Universidad de Nebrija,
em Madrid/Espanha. Essa é mais uma
iniciativa do International Office, que
visa a internacionalização por meio
de programas de capacitação e troca
de experiências internacionais.

O programa de 2 semanas acontecerá de
08 a 21 de janeiro de 2019, e o de 4
semanas acontecerá de 08 de janeiro a
01 de fevereiro de 2019. Esse curso de
espanhol é oferecido a todos os alunos,
professores e funcionários do grupo Ânima
que queiram aprimorar o domínio do idioma.
Estão previstas 2 ou 4 semanas de curso
intensivo da língua e cultura espanhola,
do nível iniciante ao avançado. As aulas
acontecem diariamente e tem duração de
4 horas, totalizando 20 horas semanais.
No primeiro dia de aula, os alunos passam
por um exame a fim de determinar o
nível de espanhol. Deste modo, cada um
participará das aulas mais adequadas ao
nível de conhecimento.
O Centro de Estudos Hispânicos oferece
um ambiente internacional imerso em uma
universidade espanhola. Está localizado na
cidade de Madrid, no Campus da Dehesa de
la Villa da Universidad de Nebrija. Todos os
alunos têm acesso grátis ao WIFI, salas de
computadores, biblioteca, cafeteria, etc.

ATIVIDADES
CULTURAIS
O curso é completo e possui diversas atividades
além da sala de aula, bem como excursões e
viagens fora da capital. O programa inclui, sem
custo adicional, 6 atividades como caminhar
passeios em Madrid, visitas ao Museu do Prado,
o Museu da Rainha Sofía, o Palácio Real,
o Senado, o Parlamento, palestras, etc.

FAMÍLIAS ANFITRIÃS
ESPANHOLAS
O Centro de Estudos Hispânicos oferece aos seus
estudantes acomodação com famílias espanholas
e pensão completa. A pensão completa inclui todas
as refeições: café da manhã, almoço e jantar.
O café da manhã espanhol é muito leve e a
refeição mais importante é o almoço.
A Universidade só garante alojamento durante
as datas do programa.

Desde 1561, a capital Madrid é uma cidade
cosmopolita com uma população de
6 milhões na área metropolitana.
A cidade é conhecida pelo seu ambiente
acolhedor e agradável. Madrid vai fazer você
se sentir em casa!

SOBRE
MADRID

Considerada uma das cidades mais
animadas da Europa, a capital da Espanha
oferece diversidade cultural e atividades de
lazer para todos.
Madrid tem uma herança cultural
impressionante combinando o histórico com
o moderno, perceptível no Museu do Prado
e no Museu da Rainha Sofía.
Sua vida noturna está entre as mais famosas
do mundo; é uma cidade que nunca dorme!

INSCRIÇÃO
Preencha o formulário de inscrição e envie
para international@animaeducacao.com.br
até o dia 01/12/2018
CLIQUE AQUI E INCREVA-SE.

Incluso:
• Curso intensivo de Espanhol da
Universidad de Nebrija;

INVESTIMENTO
O valor total do programa de
2 semanas é de €1.020,00 e o de
4 semanas é de €1.955,00.
O pagamento deverá ser feito à vista
diretamente para a Universidad de
Nebrija, por meio de transferência
bancária internacional ou cartão de
crédito, até dia 08/12/2018.
*Note que os valores são em Euros.

• Material didático;
• Acomodação em casa de família;
• Pensão completa (café da manhã,
almoço e jantar);
• Atividades culturais;
• Certificado de participação.
Não incluso:
Passagem aérea e seguro de saúde
internacional.
Importante! Em caso de desistência
posterior do candidato, em qualquer
etapa do programa, esta quantia não
será devolvida.

