
CURSO DE ITALIANO EM
FLORENÇA



Estão abertas as inscrições para o Curso de
Italiano, que será realizado na Accademia
Europea di Firenze, na cidade de Florença, Itália.
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 italiano e tenha contato com estudantes
de diferentes nacionalidades. É a sua chance de
ganhar fluência e confiança no idioma!



A Accademia Europea di Firenze é uma escola internacional de
Língua, Arte e Cultura italiana, que a quase 20 anos, tem o prazer
de ensinar cursos de curta e longa duração através de uma
excelente equipe acadêmica, em diversas áreas do conhecimento,
como Língua italiana, Pintura, Desenho, Fotografia, História da arte,
Canto lírico, Dança, Instrumentos musicais, Culinária, Design e outros.
Localizado no centro histórico de Florença, o Palazzo Niccolini, Sede
da AEF, está estrategicamente localizado para oferecer a melhor
experiencia aos estudantes na cidade. Recentemente restaurado e
equipado com as mais modernas tecnologias, o Palazzo Niccolini é um
espaço multicultural de aprendizagem, interação e criatividade - um
Palácio das Artes na Cidade das Artes.



Situada na Toscana, Florença é considerada o
berço do Renascimento, local de nascimento e
de moradia dos maiores artistas do mundo,
como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante
Alighieri e de grandes nomes da história. Um
museu ao ar livre, onde você pode desfrutar de
cada momento mergulhando no contexto
cultural e social real, para que seu estudo no
exterior seja uma verdadeira experiência de
mudança de vida! 
Mas isso não é tudo: a capital da Toscana é um
epicentro de criatividade e cultura em constante
evolução, que parte de uma perspectiva
privilegiada – a da cidade mergulhada na história
– para interpretar o presente e o futuro.



Estão previstas 2 ou 4 semanas de curso de
italiano, do nível iniciante ao avançado. O
programa de 2 semanas acontecerá de 2 a
14 de janeiro de 2023, e o de 4 semanas
acontecerá de 2 a 28 de janeiro de 2023.
O participante poderá participar da
experiência imersiva que é estudar em uma
escola internacional de Língua, Arte e
Cultura italiana no coração de Florença. As
aulas ocorrerão diariamente na escola
Accademia Europea di Firenze, e além das
aulas de língua italiana, os estudantes
poderão participar das atividades
complementares propostas pelos
professores da AEF.



As aulas de italiano a acontecerão todos os
dias de segunda a sexta, das 9h00 às 12h30
e é composta por 4 aulas diárias de 45
minutos cada, sendo essas divididas em dois
momentos:
O primeiro momento é dedicado à função
da língua e das suas estruturas, ou seja o
aprendizado das regras gramaticais.
O segundo momento dedica-se ao
aprofundamento das habilidades orais como
ampliação do vocabulário, pronúncia e
conversação. A conversação será realizada
em classes abertas, unindo estudantes de
vários níveis e nações para proporcionar a
melhor interação pessoal e cultural possível.



ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
Além de enriquecimento cultural, as atividades complementares são essenciais para que o estudante
possa colocar em prática o idioma aprendido dentro da escola. É nesse momento de interação com
outros estudantes, nativos e professores que a mágica acontece! Esses programas acontecerão no
período da tarde entre 14h00 às 16h30 (variando de acordo com a atividade, podendo ser mais cedo
ou mais tarde), com objetivo de complementar o ensino do idioma italiano. 
Há diversas atividades que podem ser escolhidas pela escola para serem experienciadas em Florença,
como por exemplo: Visitas a museus, praças, pontes, pontos turísticos, bibliotecas, ruas históricas,
bares, restaurantes tradicionais e várias outras.

STUDENT LIFE
Todos os estudantes tem à sua disposição um departamento chamado Student Life que os acompanha
e oferece suporte independente da intercorrência com o estudante dentro ou fora da cidade.



Início do curso

3/1 - Terça-feira 13/1 - Sexta-feira 14/1 - Sábado

CALENDÁRIO
2/1 - Segunda-feira

2 SEMANAS
Término do

curso
Check-out no
alojamento

Check-in no
alojamento

Início do curso

3/1 - Terça-feira 27/1 - Sexta-feira 28/1 - Sábado2/1 - Segunda-feira

4 SEMANAS
Término do

curso
Check-out no
alojamento

Check-in no
alojamento



Aquecimento;
Máquina de lavar;
Cozinha equipada;
Sala de estar e jantar; 
Quartos; e 
Ao menos um toalete para cada 4 residentes. 

As acomodações serão em apartamentos
compartilhados, com quartos duplos, ou individuais
(você que escolherá a melhor opção) no centro da
cidade. Os apartamentos possuem:

Viver em um apartamento típico é um dos melhores
modos de aproveitar a experiência no exterior:
vivenciando totalmente o estilo de vida italiano!



VALORES COM QUARTO INDIVIDUAL

Duração Comunidade Ânima Público Externo

Curso de 2 Semanas (40 aulas de italiano) € 1.436,89 € 2.052,70

Curso de 4 Semanas (80 aulas de italiano) € 2.270,78 € 3.243,63

VALORES COM QUARTO COMPARTILHADO

Duração Comunidade Ânima Público Externo

Curso de 2 Semanas (40 aulas de italiano) € 1.266,89 € 1.809,84

Curso de 4 Semanas (80 aulas de italiano) € 2.000,78 € 2.858,25

INVESTIMENTO

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

ATENÇÃO
- Os valores são referentes ao pagamento do curso à vista, através de boleto bancário.
- Observe que os valores deste programa são em Euros. A cotação será feita no dia do pagamento.

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



INVESTIMENTO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento poderá ser à vista ou parcelado, através de boleto ou cartão de crédito, nas seguintes condições:
- A vista, através de boleto bancário ou cartão de crédito;*
- Parcelado em até 3x no boleto;*
- Parcelado em até 5x no cartão de crédito, seguindo a condição: 20% de entrada (à vista) + 5X no cartão.*
* Há uma pequena incidência de juros nos pagamentos parcelados
** O Curso deverá ser totalmente quitado até o dia 2 de dezembro de 2022.

20 horas semanais de curso de italiano;
Acomodação em apartamento compartilhado;
Atividades Culturais no período da tarde;
Material didático;
Traslado (ida e volta);
Certificado da Accademia Europea di Firenze;
Aperitivo de boas-vindas;
Jantar de despedida;
Ingressos e tickets de visitas a museus.

INCLUSO:

OBS: Incluso traslado dentro da cidade de Florença.

Seguro viagem;
Passagens áreas;
Alimentação;
Gastos com visto (se necessário);
Seguro de saúde internacional (obrigatório);
Algumas atividades opcionais.

NÃO INCLUSO:



Fotografia;
Desenho;
Pintura;
História da arte;
Técnica vocal.

IMERSÃO DE ITALIANO PLUS
A AEF oferece a oportunidade de dar upgrade em seu curso de italiano! O ITALIANO PLUS, é um programa
de ensino que adiciona ao aprendizado do idioma outras áreas do  conhecimento, podendo ser ligados a
arte, cultura e música, ou seja, além do curso de italiano, você poderá aprender sobre:

ATENÇÃO
- Você poderá escolher apenas 1 dos cursos listados;
- Os cursos são do iniciante ao avançado, e serão realizados por professores da AEF. 
- Cada estudante poderá escolher o curso Plus conforme sua preferência. 
- As aulas acontecerão no período da tarde e terão a duração de 45 minutos.
- Os valores para a Imersão de Italiano Plus, são diferentes dos valores para o Curso de Italiano - veja a
página a seguir.
- Para o curso de fotografia é interessante possuir uma câmera fotográfica (podendo ser compartilhada).



VALORES COM QUARTO COMPARTILHADO

Duração Comunidade Ânima Público Externo

2 semanas (40 aulas de italiano + 8 aulas plus) € 1.606,89 € 2.295,55

4 semanas (80 aulas de italiano + 16 aulas plus) € 2.920,78 € 4.172,54

VALORES COM QUARTO INDIVIDUAL

Duração Comunidade Ânima Público Externo

2 semanas (40 aulas de italiano + 8 aulas plus) € 1.776,89 € 2.538,41

4 semanas (80 aulas de italiano + 16 aulas plus) € 3.190,78 € 4.558,25

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

ATENÇÃO
- Os valores são referentes ao pagamento do curso à vista, através de boleto bancário.
- Observe que os valores deste programa são em Euros. A cotação será feita no dia do pagamento.

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

INVESTIMENTO IMERSÃO ITALIANO PLUSIMERSÃO ITALIANO PLUS



INVESTIMENTO IMERSÃO ITALIANO PLUS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento poderá ser à vista ou parcelado, através de boleto ou cartão de crédito, nas seguintes condições:
- A vista, através de boleto bancário ou cartão de crédito;*
- Parcelado em até 3x no boleto;*
- Parcelado em até 5x no cartão de crédito, seguindo a condição: 20% de entrada (à vista) + 5X no cartão.*
* Há uma pequena incidência de juros nos pagamentos parcelados
** O Curso deverá ser totalmente quitado até o dia 2 de dezembro de 2022.

20 horas semanais de curso de italiano;
Acomodação em apartamento compartilhado;
Atividades Culturais no período da tarde;
Material didático;
Traslado (ida e volta);
Certificado da Accademia Europea di Firenze;
Aperitivo de boas-vindas;
Jantar de despedida;
Ingressos e tickets de visitas a museus.

INCLUSO:

OBS: Incluso traslado dentro da cidade de Florença.

Seguro viagem;
Passagens áreas;
Alimentação;
Gastos com visto (se necessário);
Seguro de saúde internacional (obrigatório).
Algumas atividades opcionais.

NÃO INCLUSO:

IMERSÃO ITALIANO PLUS



DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PRA VIAGEM:
- Passaporte válido para todo o período do Curso;
- Inscrição na instituição de ensino (disponibilizado pela AEF);
- Prova de Hospedagem (disponibilizado pela AEF);
- Seguro viagem.

VISTO:
A entrada de brasileiros na Itália por motivo de estudo e permanência inferior a 
90 dias é ISENTO do visto de ingresso.

QUANTO GASTAREI POR SEMANA?
Os estudantes em média gastam com alimentação semanal algo próximo de 250
euros (em restaurantes), que irá variar de acordo com o nível de exigência individual,
podendo ser mais ou menos.

O CURSO TEM CERTIFICADO?
Sim, você receberá um certificado da escola com o total de horas estudadas, 
ou o seu nível de italiano alcançado/desenvolvido durante o Curso. 



Para se inscrever, preencha o formulário de
inscrição abaixo:

Ou através do link: https://www.sympla.com.br/curso-de-italiano-em-florenca---janeiro2023__1745324

Inscrições até: 30/11/2022

https://www.sympla.com.br/curso-de-italiano-em-florenca---janeiro2023__1745324
https://www.sympla.com.br/curso-de-italiano-em-florenca---janeiro2023__1745324


ACESSE A PÁGINA
INTERNACIONAL DA SUA
INSTITUIÇÃO!

QUER SABER MAIS
SOBRE SUAS
OPORTUNIDADES
INTERNACIONAIS?

C
LIQ
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E NO SELO DA S
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S
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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/



