Informações sobre cursos da Langues – Français 2020.1
PERGUNTAS
RESPOSTAS
Qual o formato das aulas?
Aulas com Objetivos Comunicacionais; Fonética; Aulas de
Découverte e Application; Simulações e Dinâmica de Grupo.
Qualquer pessoa pode estudar?
Sim. Desde que seja maior de 15 anos. No entanto, apenas
alunos, ex-alunos, funcionários e professores da UniJorge
usufruem da redução de 30%, observando-se as condições da
oferta. Interessados que não são contemplados nessa
categoria, podem enquadrar-se em outras modalidades de
desconto.
Quais cursos?
Cursos extensivos de Língua Francesa Nível Débutant (A1) e
Intermédiaire (A2), com carga horária de 45h.
Quais os horários disponíveis?
Durante a semana, normalmente 2x de 1h30
Segunda e Quarta
Terça e Quinta
Sábado: 9h00 - 12h00
Os horários de segunda e quarta, terça e quinta e sábado
estão sujeitos à formação de turmas.

Qual o valor do investimento?
Qual o desconto para alunos, funcionários e
professores da UniJorge?
Quais outros tipos de desconto?

Quais as formas de pagamento?

Qual o livro didático?

Quando começa e termina o curso?
Onde encontro o formulário de matrícula?

Onde faço a matrícula do curso?

Horários sujeitos a mudanças.
O curso tem um investimento de R$ 1000,02.
Consultar outros tipos de planos
Desconto de 30% já incluso no valor do investimento,
observando-se as condições da oferta, deduzido do total de R$
1.428,60. (Descontos não cumulativos)
Pessoas interessadas e que fazem parte da comunidade
externa da Unijorge usufruem de um desconto de
lançamento de 15%, observando-se as condições da oferta.
(Valor com desconto: R$ 1.214,31) - Descontos não
cumulativos.
Em espécie, cartão débito, crédito ou no boleto.
Ver outras formas de pagamento e outros planos conosco.
- Alter Ego Plus A1 - Editora Hachette
Cahier d’activités Alter Ego Plus A1, Editora Hachette
- Alter Ego Plus A2 - Editora Hachette
Cahier d’activités Alter Ego Plus A2, Editora Hachette
Início: 07 março (turmas de sábado)
Término: Junho
O formulário de matrícula pode ser encontrado no Escritório
Internacional, Centro de Idiomas, ou nos stands de divulgação
(ou
faça
a
pré-matrícula
por
internet:
https://goo.gl/forms/bv9DyFCglrcBDs2O2).
A matrícula é feita no Centro de Idiomas UniJorge Paralela
(Campus Paralela, Prédio I, Nível IV), pela realização da
pré-matrícula (link acima), na sala dos professores do Centro
de Idiomas
ou entre em contato pelo e-mail
contato.langues@gmail.com ou pelo WhatsApp 71 9
9337-0446.
Matrículas abertas.

