
                            
 

Curso de inglês - Malta 

 

a) Curso 
 

Curso de inglês geral ministrado na escola Club Class em Malta, onde os alunos irão aprimorar o seu inglês através de 
aulas específicas do idioma (Gramática, Leitura & Redação, Compreensão, Comunicação Auditiva & Pronúncia) e da 
imersão cultural. Site: http://www.clubclass.com/malta/ 
 
 

b) O Local 

Malta um país situado ao sul do continente europeu estando a 93 km ao sul da ilha da Sicília (Itália) e 288 km a 

nordeste da Tunísia (África), 1 826 km a leste de Gibraltar e 1 510 quilômetros a oeste de Alexandria.  

Malta é arquipélago e abrange uma área terrestre de 316 km², tornando-se um dos menores países da Europa, 

possuindo também a terceira maior densidade demográfica do continente. Sua capital é Valeta e a maior cidade 

é Birkirkara. O Maltês é a língua nacional e o inglês é a língua co-oficial. 

 
 

Endereço da escola:  

Chelsea Court, Triq L-Imghazel, Swieqi SWQ 3150, Malta 

 

c) Inscrições 
 

As inscrições no curso são feitas presencialmente no Escritório Internacional da UJ 

 

d)  Período 

Curso de inglês geral de 4 semanas: 08 de Janeiro a 02 de Fevereiro1 

Carga horária: 20 lições semanais 

e) Pacote 

 Curso de inglês work & life – Business English;  

 Acomodação em residência estudantil em quarto duplo sem refeição; 

 Certificado de conclusão ao final do curso; 

 Seguro de Viagem Internacional; 

*Passagem aérea e despesas pessoais não estão incluídos no pacote 

 

                                                           
1 As datas poderão sofrer alterações. 

http://www.clubclass.com/malta/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sic%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tun%C3%ADsia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_e_territ%C3%B3rios_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_densidade_populacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Birkirkara
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_maltesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa


                            
f) Valor 

      4 semanas –1700 euros2  

 

g) Pagamento 

 Á vista -  Entrada de 20% à vista + saldo final à vista após confirmação de matricula; 

 Parcelado no cartão ou cheque** em 12 x com juros. (Optando pelo cheque, somente após aprovação do 

sistema);  

**Financiamento pré-aprovado  

 

Obs: Não é necessário visto para brasileiros para entrar em Malta para este período de curso.               

 

Em caso de dúvidas visite o Escritório Internacional.  

 

 

 

Escritório Internacional / International Office  

UNIJORGE – Centro Universitário Jorge Amado  

internacional@unijorge.edu.br 

(71) 3206.8064  

 

   

 

 

 

                                                           
2 Valor sujeito a alterações. 

mailto:internacional@unijorge.edu.br

