
CURSO DE FRANCÊS EM

CANNES



Estão abertas as inscrições para o Curso de
Francês, que será realizado no Campus
International de Cannes, na cidade de
Cannes na França. 
Essa é mais uma iniciativa do International
Office, que visa à internacionalização por
meio de programas de capacitação e troca
de experiências internacionais.
Esta oportunidade é ofertada à todos os
estudantes, docentes e colaboradores do
Ecossistema Ânima que queiram aprender
ou alavancar o domínio no idioma.
Aprenda francês e tenha contato com alunos
e alunas de diferentes nacionalidades. É a
sua chance de ganhar fluência e confiança
no idioma!



A agradável cidade de Cannes, com 75.000
habitantes, é situada no Sul da França e é
conhecida pelo seu famoso Festival de Cinema.
Por ser uma cidade pequena, é possível fazer
todas as atividades a pé e com muita segurança.
 
O Collège International de Cannes é especializado
no ensino do idioma e cultura francesa. Com
ampla estrutura e vista para o mar da Riviera
Francesa, a instituição está pronta para receber
estudantes de todas as nacionalidades.



O curso de francês terá a duração de 2
semanas e ocorrerá de 9 de janeiro a 21
de janeiro de 2023. 
O programa contará com aulas diárias de
idioma no Collège International de Cannes,
passeios e atividades guiadas por Bianca
Zbuinovicz (@viajandocombianca), pela
Côte d’Azur. As atividades propostas
proporcionarão a completa imersão dos
participantes no idioma e cultura local. 
O curso é desenvolvido para todos os perfis
de participantes, do nível iniciante ao
avançado, e tem como objetivo desenvolver
as principais habilidades linguísticas.



9/1 - Segunda-feira 10/1 - Terça-feira 11/1 - Quarta-feira 12/1 - Quinta-feira

Noite

PROGRAMAÇÃO

8/1 - Domingo

ATIVIDADES E EXCURSÕES

13/1 - Sexta-feira

TARDE

MANHÃ

14/1 - Sábado

Aula Aula Aula Aula

Visita guiada por
Cannes

Noite de
boas-vindas

Livre

Livre

Visita guiada em
Grasse e na

perfumaria Fragonard

Livre Livre Livre Livre

Livre
Visita guiada da
cidade de Saint-
Paul -de-Vence

Aula

Dia em
Mônaco

Livre
Chegada em Cannes

e recepção dos
estudantes na escola

Chegada em Cannes
e recepção dos

estudantes na escola

Chegada em Cannes
e recepção dos

estudantes na escola



16/1 - Segunda-feira 17/1 - Terça-feira 18/1 - Quarta-feira 19/1 - Quinta-feira

Noite

PROGRAMAÇÃO

15/1 - Domingo

ATIVIDADES E EXCURSÕES

20/1 - Sexta-feira

TARDE

MANHÃ

21/1 - Sábado

Livre Aula Aula Aula Aula

Visita guiada de Nice
e degustação da

gastronomia niçoise

Livre Livre Livre
19h - Coquetel
de despedida

Visita guiada de
Antibes e Museu

Picasso
Livre

Aula Partida

Livre

Livre Livre

Livre

Livre



PROGRAMA DE ATIVIDADES
E EXCURSÕES



Valores do Programa

Duração Comunidade Ânima Público Externo

Curso de 2 Semanas € 1.798,00 € 2.568,00

INVESTIMENTO

+ Taxa de inscrição = R$ 60,00 (não reembolsáveis)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Para efetuar a matrícula no Curso de Francês, os participantes deverão pagar € 450,00 (adiantamento do valor total);
O pagamento poderá ser à vista ou parcelado, através de transferência internacional ou pagamento pela plataforma
REMESSA ONLINE.
O Curso adquirido deve ser quitado em até 30 dias antes do início das aulas: 9 de dezembro de 2022;

ATENÇÃO
Observe que os valores deste programa são em Euros. 
A cotação será feita no dia do pagamento.
Os valores poderão sofrer alterações. 

COMUNIDADE ÂNIMA TEM DESCONTO!
*Comunidade Ânima: estudantes, docentes, colaboradores e dependentes.



Adicional Valor

Quarto individual com banheiro compartilhado Valor do Curso + € 184,00

Quarto duplo com banheiro privativo Valor do Curso + € 180,00

Quarto individual com banheiro privativo Valor do Curso + € 368,00

INVESTIMENTO
30 horas de curso de francês;
Acomodação em quarto duplo com banheiro
compartilhado;
Café da manhã e almoço;
Pacote de atividades e excursões.

INCLUSO:

ADICIONAIS OFERTADOS
Caso você deseje personalizar a sua acomodação, o Collège International de Cannes
também te dá esta escolha!  Confira os valores adicionais abaixo:

Acomodação; 
Alimentação;
Gastos com visto;
Passagens;
Seguro de saúde
internacional (obrigatório).

NÃO INCLUSO:



Para se inscrever, preencha o formulário de
inscrição abaixo:

Ou através do link: https://www.sympla.com.br/curso-de-frances-em-cannes---janeiro-2023__1720913

Inscrições até: 30/11/2022

https://www.sympla.com.br/curso-de-frances-em-cannes---janeiro-2023__1720913
https://www.sympla.com.br/curso-de-frances-em-cannes---janeiro-2023__1720913
https://www.sympla.com.br/curso-de-frances-em-cannes---janeiro-2023__1720913


ACESSE A PÁGINA
INTERNACIONAL DA SUA
INSTITUIÇÃO!

QUER SABER MAIS
SOBRE SUAS
OPORTUNIDADES
INTERNACIONAIS?

C
LIQ

U
E NO SELO DA S

U
A

 I
N

S
TI

TU

IÇ
ÃO.

https://una.br/internacional/
https://www.unisociesc.com.br/internacional/
https://www.mcampos.br/internacional/
http://www.usjt.br/internacional
https://www.unibh.br/internacional/
https://ages.edu.br/internacional/
https://www.unifg.edu.br/internacional/
https://www.unicuritiba.edu.br/internacional/
https://www.fpb.edu.br/internacional/
https://www.unisul.br/internacional/
https://www.faseh.edu.br/internacional/
https://estude.centrouniversitariounifg.edu.br/internacional/
https://www.unp.br/internacional/
https://www.ibmr.br/internacional/
https://www.fadergs.edu.br/internacional/
https://www.uniritter.edu.br/internacional/
https://www.unifacs.br/internacional/
https://portal.anhembi.br/internacional/



