F.A.Q. – Curso Dinâmico de Espanhol
Caballeros de Santiago x UNIJORGE

Perguntas

Respostas

Onde vai acontecer as aulas?



As aulas serão ministradas na sede da Caballeros que fica localizada no Rio
Vermelho, na Rua da Paciência, 441, próximo ao Largo da Dinha do
Acarajé. Google Maps: https://bit.ly/2SRJNRb

Qualquer pessoa pode estudar?

•
•

Alunos e seus familiares (pai, mãe e irmãos).
Colaboradores da Instituição UNIJORGE, assim como seus
dependentes diretos.

Qual é a faixa etária?
Quais cursos?



A partir dos 14 anos.

Curso Dinâmico de Espanhol: Desenvolvido especialmente para alunos
brasileiros, é um curso de língua adequado às exigências do mercado. Trata-se
de um método inovador, em constante modernização e atualização, que fornece
as ferramentas para que o aluno se expresse na língua falada e escrita em até 1
ano e meio, ou 1 ano frequentando as turmas intensivas e/ou semi-intensivas.

Quanto tempo para concluir todo o
curso?







Duração de 18 meses frequentando os 3 (três) livros na modalidade regular
Duração de 12 meses frequentando 2 (dois) livros na modalidade regular +
1 (um) livro na modalidade intensivo.
Duração de 7 meses frequentando 1(um) livro na modalidade regular + 2
(dois) na modalidade intensivo.
Carga horária: 80h/semestral - 240h total.
Os livros são divididos em:

CDE.1 - Básico (A1 + A2 + B1).

CDE.2 - Intermediário: (B2 + C1).

CDE.3 - Avançado: (C2).

Horários das aulas:

Click no link e confira os horários disponíveis para o semestre 2020.1


Qual o benefício da parceria?
Qual o Valor?
Quais as formas de pagamento?

Unidade Rio Vermelho (Sede da Caballeros):
https://www.caballeros.com.br/?page_id=61

Alunos, ex-alunos, e colaboradores assim como seus dependentes
vinculados a UNIJORGE, tem um benefício de 50%:
Pagamento à vista: R$ 1.682,30
Pagamento em cheque ou cartão (todos os cartões):
R$ 1.762,65, que pode ser dividido em até 8x sem juros (8x R$ 220,33).

Informações:
📞(71) 3334.4342 / 9 9975-0599 (whatsapp)
📪caballeros@caballeros.com.br
Nota: Valores acima já informado com o desconto de 50% da parceria.
Livro do curso?

Incluso.

Quando inicia as matrículas?

Matrículas já estão abertas.

Horário das matrículas?

Segunda à Quinta das 8h às 20h.
Sextas-feiras das 8h às 18h
Sábado das 8h às 12h
Matrícula presencial na sede da Caballeros de Santiago que fica localizada no Rio
Vermelho, Rua da Paciência, Nº 441.
Site: www.caballeros.com.br
E-mail: caballeros@caballeros.com.br
Telefone: (71) 3334-4342
WhatsApp: (71) 9-9975-0599

Contatos:

Notas:
Caso o aluno tenha conhecimento do idioma espanhol, o mesmo poderá realizar teste de nivelamento gratuitamente.
Podendo agendar pessoalmente ou entrando em contato conosco por telefone ou e-mail.

