
                                                           
 
 

 

Curso Intensivo de Inglês  - Newcastle College 
Inglaterra 

 

a. Curso 

As aulas do curso de “General English” dão aos alunos uma excelente prática de conversação, 

compreensão oral, leitura e redação. As aulas desenvolvem a gramática e o vocabulário, além de 

darem a oportunidade de aprender sobre novas culturas e se comunicar em inglês com alunos de 

diversas nacionalidades. Os grupos são pequenos, com em média oito pessoas por turma. 

http://www.ncl-coll.ac.uk/english 

b. Local 

Newcastle Upon Tyne está situada ao Nordeste da Inglaterra, estando a uma distância de 455km de 

Londres. É uma cidade de porte médio (população de 275,000 habitantes), com infra estrutura de 

cidade grande. Possui opções para todos os gostos, como cinema de arte, vida noturna intensa, 

concertos, praia à 30 minutos de metrô e o maior shopping indoors da Europa (Metrocentre) à 20 

minutos de metrô do centro. O aeroporto fica à 15 minutos de metrô e oferece vôos diretos para toda 

a Europa. 

 
c. Período 

 Curso intensivo 4 semanas 

 25 horas  

 De 08 de janeiro  a 02 fevereiro ou 02 a 30 de Julho1 

 

d. Pacote 

 4 semanas de curso intensivo de inglês 25 horas 

 Acomodação em casa de família ou residência estudantil por 4 semanas 

 2 Refeições diárias 

 Taxa de inscrição £90 

 

e. Valores 

 1 - £ 1220 - pacote +acomodação em residência estudantil, já com a taxa inclusa. 

 2 -£ 1320 - pacote + acomodação em casa de família, já com a taxa inclusa.  

                                                           
1 As datas poderão sofrer ajustes. 

http://www.ncl-coll.ac.uk/
http://www.ncl-coll.ac.uk/english


                                                           
 
 

f. Pagamento   

 

Transferência bancária internacional para a conta da Newcastle ou cartão de crédito. O curso e a taxa 

de inscrição (720 libras) deverão estar integralmente quitados 15 dias antes da viagem. O restante é 

referente a acomodação em casa de família (600 libras) ou residência estudantil (500  libras), pago em 

dinheiro diretamente para a acomodação . 

 

g. Pré-requisitos 

 

 Estar regularmente matriculado na UNIJORGE, ter concluído o curso ou ser 

funcionário/professor da instituição. 

 

h. Documentos Exigidos 

 Certificado de Aluno Regular 

 Formulário de inscrição do Newcastle College devidamente preenchido 

 Formulário de acomodação do Newcastle College devidamente preenchido 

 Cópia do passaporte 

 Cópia da Passagem Aérea – Ida e Volta 

 

i. Inscrições  

A retirada do visto ocorrerá no aeroporto mediante apresentação da carta de aceitação da escola, 
passagem com a data de retorno e outros documentos exigidos em viagens internacionais. 
 

Em caso de dúvidas visite o Escritório Internacional.  

 

 

 

 

 

Escritório Internacional / International Office  

UNIJORGE – Centro Universitário Jorge Amado  

internacional@unijorge.edu.br 

(71) 3206.8064  

 

 

 

 

http://www.ncl-coll.ac.uk/
mailto:internacional@unijorge.edu.br

