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Este programa de inglês foi desenvolvido para estudantes universitários que tenham interesse em 
aperfeiçoar seu inglês e vivenciar um estilo de vida e cultura de estudantes universitários ingleses. Os 
alunos, dependendo do seu nível de inglês, poderão optar por qual programa deseja frequentar:
Ø Inglês Intensivo: desenvolve gramática, conversação, leitura, escrita e compreensão, oferecendo 

um reforço extra para que o aluno se sinta seguro ao enfrentar uma entrevistas em inglês, por exemplo;
Ø Inglês Preparatório: para os alunos façam os exames Cambridge ou IELTS;
Ø Inglês para Negócios: onde os alunos terão a oportunidade de vivenciar simulações relacionadas 

a utilização do inglês no mercado de trabalho.

Além disso os alunos terão a oportunidade de fazer uma visita guiada à , Universidade de Oxford
instituição de ensino superior pública britânica, situada na cidade de Oxford e uma das mais importantes 
instituições de ensino do Reino Unido, a mais antiga universidade do mundo anglófono e a segunda mais 
antiga da Europa de 1096.

E também visitarão a , referência internacional em termos de Universidade de Bournemouth
formação acadêmica na Inglaterra, também uma universidade pública, porém considerada uma moderna 
pois sua história começou no início dos anos 70, com a criação da Bournemouth College of Technology, 
tendo sido transformada em Universidade em 1992, atualmente consta no ranking internacional entre as 
melhores do mundo.

O PROGRAMA
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Inclui

u 25 aula de inglês semanais (General English ou Business English ou Cambridge/ IELTS Preparation);
u Taxa de matrícula;
u Transfer de chegada e partida (desde que chegando no voo indicado pelo Efígie para o grupo);
u Acomodação em homestay em quarto duplo;
u Café da manhã e jantar diariamente;
u Visitas guiadas à Universidade de Oxford;
u Palestras e visita guiada à Universidade Bournemouth.

Não inclui:
u Passagens aéreas;
u Taxas de embarque aéreo;
u Seguro viagem;
u Despesas de viagem;
u Gastos extras.

*PREÇO POR PESSOA

£1.380 (Libras)

Inscrição: R$ 350,00

Taxa de inscrição somente reembolsável em caso de cancelamento do programa por parte da organizadora. Valor nal da 
parcela sujeito à alterações, de acordo com o câmbio do dia do fechamento do contrato. Preço não inclui passagem aérea. 
Entre em contato conosco para valores de passagens aéreas (a depender do local de saída do voo, conseguimos valores 

especiais). Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por 
todos os passageiros. Consulte-nos para outras formas de pagamento no cartão de crédito. Para 

acompanhantes, consulte-nos para programação e valores.

Valor do Programa

FORMAS DE PAGAMENTO
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Além dos Seminários e Programas Internacionais, a Efígie Educacional, pensando em sua 
comodidade, tranquilidade e segurança, possui serviços e parcerias com empresas ligadas à área 
de turismo para oferecer serviços essenciais para quem vai viajar, tais como:
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Rua Carlos Francheu, 41 - Novo Cambuí
Campinas - SP | CEP 13.023-610

/efigieeducacional

Endereço:

www.egie.com.br

Contatos:

Programas:
Turismo:

contato@egie.com.br
turismo@egie.com.br

55 19 4141.1515

SERVIÇOS ADICIONAIS OFERECIDOS PELA EFIGIE


