
 

 

  

 
 

 
Curso Espanhol e Cultura Chilena na Universidade Mayor - Chile 

 
 

a) Curso: 
 

O programa intensivo de espanhol é uma imersão linguística e cultural dentro do contexto chileno. Este curso 
oferece uma alta intensidade de aprendizagem e entretenimento idiomático. Por meio de aulas expositivas e 
práticas, e uma metodologia interativa, o estudante irá adquirir gradualmente as ferramentas que lhe 
possibilitarão o domínio da língua espanhola a nível oral e escrito. 

 
www.umayor.cl/um/rrii/rrii-course 
 

b) Local:  
 

Santiago - Chile 
 

c) Período: 
 

 Curso intensivo de 04 semanas (5 horas por dia, total de 100 horas); 

 De 23 de janeiro a 17 de fevereiro1.    
 

d) O pacote inclui: 
 
 Curso intensivo de espanhol (turmas de no máximo 10 alunos); 
 Hospedagem em casa de família*; 
 Transfer do aeroporto;  
 Material didático; 
 Acesso à biblioteca e internet; 
 Teste de nivelamento para locação em 3 níveis: básico, intermediário e avançado; 
 Certificado de conclusão do curso e nível obtido; 
 Visitas culturais pela cidade; 
 Acompanhamento de uma Housing Coordinator durante todo o período do curso. 

      *Observar opções abaixo.   

 
e) Valor: 

Opção 1: Curso + Acomodação = aprox $1490 2 Opção 2: Curso + Acomodação = aprox $15503 

 
Esta opção inclui: Acomodação em casa de família; 
quarto individual ou compartilhado; café da manhã e 
jantar de segunda à sexta; café, almoço e jantar aos 
sábados, domingos e feriados; lavagem de roupas; 
uso moderado do telefone para ligações locais; 
acompanhamento por parte da família em relação à 
ambientação na cidade. 

 
Esta opção inclui: Acomodação em casa de família; 
quarto individual ou compartilhado; café da manhã, 
almoço e jantar todos os dias; lavagem de roupas; uso 
moderado do telefone para ligações locais; 
acompanhamento por parte da família em relação à 
ambientação na cidade. 

                                                 
1 As datas poderão sofrer alterações 
2 Valor sujeito à alteração 
3 Valor sujeito à alteração 



 

 

  
 

 
 
 
 

f) Forma de Pagamento: 
 

     O aluno deverá realizar o pagamento quando de sua chegada à Universidad Mayor, dividindo o valor acima 
mencionado da seguinte forma: 

 US$ 800,00*4 referente ao curso para a Universidad Mayor; 

 CLP 517.477,005 (aproximadamente R$ 2.9446) referente à hospedagem para a familia chilena   
*Pode ser pago com cartões de crédito internacionais. Consultar cartões aceitos. 

 
 
Qualquer dúvida visite o Escritório Internacional. 
 
 

Escritório Internacional / International Office 
UNIJORGE - Centro Universitário Jorge Amado 

 (71) 3206.8064 - Ramal - 8274     
Internacional@unijorge.edu.br 

 

                                                 
4 Valor sujeito à alteração  
5 Valor sujeito à alteração 
6 Valor sujeito à alteração 

mailto:Internacional@unijorge.edu.br

