English for Law

2019

Datas disponíveis
7 de janeiro a 01 de fevereiro
04 a 29 de março
29 de abril a 24 de maio
24 de junho a 19 de julho
19 de agosto - 13 de setembro
14 de outubro a 08 de novembro

Londres
Reino Unido

O Programa

Destaques do Programa

O curso de inglês para direito é voltado para o
idioma específico necessário para trabalhar em
um ambiente jurídico internacional. Desenvolva
habilidades práticas que o ajudarão a discutir
questões legais comerciais, participar de
reuniões, negociar e fazer apresentações de
maneira mais eficaz.

u 12 estudantes por sala
u Nível exigido – B1
u 15 horas de estudo por semana (General

Em particular, nosso curso de inglês jurídico
abrange uma variedade de tópicos, como
direito empresarial, direito da concorrência,
fusões e aquisições, direitos humanos e
propriedade intelectual, para que você possa
ter certeza de que seu vocabulário sobre esses
tópicos melhorará notavelmente. Além disso,
você utilizará textos legais autênticos e estudos
de caso para apoiar seu aprendizado.
Finalmente, o curso de inglês para direito é um
complemento perfeito para alguns dos cursos
de inglês geral que oferecemos. Descubra o
quão rápido você pode progredir!

Contato: (19)4141-1515

English)
u 22,5 horas de estudo por semana (Intensive

English)
u + 7,5 horas English for Law
u Disponíveis para todos os níveis
u Qualquer período do ano

Incluso no Pacote
Matricula
Material do curso
Acomodação conforme escolha
Taxa de acomodação
Acesso a plataforma de curso online
complementar ao curso presencial
u Traslado de chegada e de partida
(aeroporto – acomodação – aeroporto)
u
u
u
u
u

eﬁgie.com.br

contato@eﬁgie.com.br

English for Law
Importante
O curso de inglês para direito é um curso complementar. Você precisará reservar um Curso Básico pela
manhã e estudar inglês para Direito à tarde. Veja a tabela de preços:

English for Law – 80 libras por semana
Taxa de emissão – 50 libras por semana

Mix de Nacionalidade:

Observações
Valores válidos para qualquer data em 2019 com
matriculas conﬁrmadas até maio de 2019.
Para suplemento especial para dietas (vegetarias,
sem glúten, etc acrescentar 15 libras por semana.
Para hospedagem na semana entre Natal e Ano
Novo acrescentar 50 libras. Para datas de 23 de
junho a 25 de agosto acrescentar suplemento de
verão de 30 libras por semana.
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Formas de Pagamento
Parcelamento no boleto sem juros (com último
vencimento até 60 dias antes do programa).
Parcelamento em até 12x no Cartão de Crédito:

Contato: (19)4141-1515
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