
 
 

  

 
Inglaterra – Londres 

 
a) Curso 

 
Com uma diversidade de programas, que irão cobrir as necessidades de todos os níveis de 
conhecimento na Língua Inglesa, na escola Stafford House, você contará com professores 
experientes que irão lhe auxiliar no desenvolvimento de sua jornada no inglês. A vivência 
durante 4 semanas em Londres na Inglaterra também irá auxiliar na imersão linguística e 
cultural.  

 

Escola: Stafford House 

Localização: 2 Southampton PI, London – ZONA 1. 
Turno: Manhã 

Carga Horária: 20 aulas (45min.) 
Horário da Escola: 9h – 12h20. 
Material: Caução de LIB 25, pagos diretamente na escola. Valor reembolsável se o 
estudante devolver o livro no final do curso e em boas condições.  

 
 

b) Local 
 

 Londres - Inglaterra 

 Escola: Stafford House  

 Endereço: 2 Southampton PI, London – ZONA 1. 

 

 
 

c) Período 
 

 Curso de 4 Semanas: 20 aulas (45min.) 

 De 08 de janeiro à 02 de fevereiro ou 09 de julho à 03 de agosto1.  

 
 

d) Acomodação2: 
 

 Casa de Família com café da manhã – localizadas nas zonas 4 e 5. 

 Opção em quarto individual. 

 
 

e) Pacote inclui: 
 

 Curso de Inglês; 

 Certificado de participação ao final do curso; 

 Acomodação em casa de família; 
 

                                                
1 As datas podem sofrer alterações. 
2 Outras possibilidades de acomodação mediante consulta. 



 
 

 

 

 Seguro viagem por todo o período; 

 Passeios: Walking Tour em Londres; 

 Orientação pré-embarque; 
 
 

f) Valores: 
 

 Pacote + acomodação: LIB 1780.*3 
*O valor final em reais será de acordo com o câmbio do dia da matrícula. 

*Valor não inclui: passagem aérea e gastos pessoais.  

 

g) Matrículas até: 17 de novembro.4 
 

h) Formas de Pagamento: 
 

 À Vista – Transferência, cheque ou dinheiro; 

 Parcelado no Boleto/Cheque – Entrada de 30% + 4 parcelas, desde que a última 
parcela esteja quitada até 30 dias antes do embarque; 

 Cartão de Crédito: até 10 vezes, com juros. Consultar acréscimo.  

 Financiamento: até 24 vezes, com juros, através de boletos5.  

 

 
Qualquer dúvida visite o Escritório Internacional. 

 

 
 
 

Escritório Internacional / International Office 
UNIJORGE - Centro Universitário Jorge Amado 

 (71) 3206.8064 - Ramal - 8064   
Internacional@unijorge.edu.br 

 

 
 

 

                                                
3 Valor sujeito à alteração.  
4 Data poderá sofrer alteração. 
5 Em caso de interesse, consultar valores e documentação necessária.  
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