
SALAMANCA
CURSO DE ESPANHOL EM



Estão abertas as inscrições para o Curso de
Espanhol, que será realizado na Universidad de
Salamanca, na cidade de Salamanca, Espanha.
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 espanhol e tenha contato com alunos e
alunas de diferentes nacionalidades. É a sua
chance de ganhar fluência e confiança no idioma!



Fundada em 1218 pelo rei Alfonso IX de León, a
Universidad de Salamanca (USAL) é considerada a mais
antiga das universidades hispânicas existentes. Além de
sua rica arquitetura espanhola, a Instituição possui a
Biblioteca mais antiga da Europa, com um acervo de
aproximadamente 1 milhão de volumes. 
Atualmente, a Universidad de Salamanca continua a manter
sua grande capacidade de atração, com nove campi
distribuídos entre as cidades de Salamanca, Ávila, Zamora,
Béjar e Villamayor, entre os quais estão distribuídas as 26
faculdades que compõe a Universidade. Outro traço
distintivo da Universidade é o ensino do espanhol, que atrai
milhares de estudantes estrangeiros nos diferentes
programas educacionais desenvolvidos em um dos maiores
centros de treinamento para estrangeiros de prestígio
mundial, os Cursos Internacionais da Universidade de
Salamanca. 



Considerada como centro intelectual, a
cidade de Salamanca possui indícios de
ser habitada desde a Idade do Bronze,
cerca de mil anos antes de Cristo. 
Conhecida como a "cidade de ouro" da
Espanha, Salamanca é considerada uma
das cidades mais ricas em arquitetura,
religião e cultura gastronômica espanhola.
A cidade também tem a fama de ser o
lugar onde se fala o castelhano mais puro
do país, tendo sido nela publicada a
primeira gramática da língua espanhola,
que também foi a primeira gramática de
uma língua moderna europeia.



Estão previstas 3 semanas de curso de
espanhol, do nível iniciante ao avançado. O
programa acontecerá de 9 a 27 de janeiro
de 2023.
O estudante poderá participar da
experiência imersiva que é estudar em uma
Universidade de reconhecimento mundial,
na cidade de Salamanca. As aulas
ocorrerão diariamente na Universidad de
Salamanca, e além das aulas de língua
espanhola, os estudantes poderão aderir a
aulas sobre a cultura local.



As aulas de espanhol acontecerão todos os
dias, de segunda a sexta, e é composta por
no mínimo 2 aulas, totalizando 3 horas
diárias, sendo essas divididas em dois
momentos:
O primeiro momento nas aulas de língua
espanhola 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 e
culturais nas aulas opcionais. 
Pelo menos dez dias antes do início do
curso, o participante terá que fazer um teste
de proficiência on-line, para saber em qual
nível se encontra.



Conversación y redacción 
Historia de España 
Cultura española 
 El mundo árabe en el mundo hispánico
 Literatura española e hispanoamericana
 Prácticas de destrezas orales
 Arte español
 Prácticas de destrezas escritas
 Cine español e hispanoamericano

AULAS OPCIONAIS:
Além de enriquecimento cultural, as aulas opcionais são
essenciais para que os participantes possam colocar em
prática o idioma aprendido nas aulas de espanhol! 
Os participantes poderão escolher de 1 a 3 aulas
opcionais, para que complementem o seu aprendizado.
Confira abaixo as aulas opcionais ofertadas:

CLIQUE AQUI PARA
MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE O CONTEÚDO

DAS AULAS OPCIONAIS

https://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-de-lengua-y-cultura/2476
https://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-de-lengua-y-cultura/2476


Duração das Aulas Valor

3 horas (2 aulas de espanhol + 1 aula opcional) € 622,00

4 horas (2 aulas de espanhol + 2 aulas opcionais) € 737,00

5 horas (2 aulas de espanhol + 3 aulas opcionais) € 857,00

INVESTIMENTO

Os valores são referentes ao pagamento do curso à vista, através de pagamento online;
Os valores são referentes ao período de 3 semanas de curso: 9/01/2023 a 27/01/2023.
A personalização desta data está sujeita a novas tarifas. O Curso de Espanhol deverá ser
realizado durante o período de férias, os participantes deverão retornar ao Brasil até o
dia 10/02/2023, para inicio do semestre letivo;
A Universidad de Salamanca se reserva no direito de cancelar as turmas que não
atingirem o mínimo de 15 estudantes necessários;
Observe que os valores deste programa são em Euros. A cotação será feita no dia do
pagamento;
A Ânima Educação não se responsabiliza pelas alterações da IES parceira.

ATENÇÃO!

Você poderá escolher entre 3, 4 ou 5 horas diárias de aula



INVESTIMENTO

Pagamento à vista online;
Outras formas de pagamento, como indicado pela própria Instituição.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado diretamente para a Universidad de
Salamanca, através de:

Curso de no mínimo 3 horas diárias;
Seguro com cobertura médica em caso de doença e
acidente que ocorram durante o período do curso;
Utilização da rede Wi-Fi da Universidad de Salamanca;
Uso das instalações esportivas USAL;
Acesso às bibliotecas da USAL;
Material didático;
Certificado.

INCLUSO:
Acomodação;
Passagens áreas;
Alimentação;
Gastos com visto (se necessário);
Seguro de viagem internacional (obrigatório).

NÃO INCLUSO:



TIPO DE ACOMODAÇÃO VALOR

Casa de Família - Quarto Individual € 550,00

Casa de Família - Quarto Duplo € 510,00

Dormitório Universitário - Quarto Individual (sem alimentação) € 490,00

Dormitório Universitário - Quarto Duplo (sem alimentação) € 440,00

Dormitório Universitário - Quarto Individual (pensão completa) € 725,00

Dormitório Universitário - Quarto Duplo (pensão completa) € 675,00

Você poderá encontrar uma acomodação na cidade de Salamanca, por conta
própria, ou optar por um dos tipos de acomodação ofertados pela USAL:

ATENÇÃO!
- Os valores são referentes ao período de 3 semanas de curso: 8/1/2023 a 29/1/2023. A personalização desta
data está sujeita a novas tarifas. O Curso de Espanhol deverá ser realizado durante o período de férias, os
participantes deverão retornar ao Brasil até o dia 10/2/2023, para inicio do semestre letivo;
- As residências estudantis estão sujeitas a disponibilidade;
- Valores em euros. A cotação será feita no dia do pagamento.



As inscrições deverão ser realizadas
diretamente no site da USAL:

Ou através do link: https://bit.ly/Inscreva-se_Salamanca_2023_1

Inscrições até: 30/11/2022

https://matriculaccii.usal.es/php/indexCursos.php?eleccionCampus=Salamanca&eleccionTcurso=Curso+de+Lengua+y+Cultura
https://matriculaccii.usal.es/php/indexCursos.php?eleccionCampus=Salamanca&eleccionTcurso=Curso+de+Lengua+y+Cultura
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ACESSE O
LINK DE
INSCRIÇÃO
INFORMADO;

SELECIONE A
OPÇÃO: "CURSO
DE TRES SEMANAS
DEL 09 AL 27 DE
ENERO DE 2023.";

SELECIONE AS
AULAS OPCIO-
NAIS QUE VOCÊ
DESEJA CURSAR;*

ESCOLHA O
TIPO DE
ACOMODAÇÃO
QUE VOCÊ
DESEJA;

PREENCHA O
FORMULÁRIO
COM OS SEUS
DADOS
PESSOAIS;

6

VOCÊ RECEBERÁ
UM E-MAIL COM
O SEU LOGIN DE
ACESSO A
PLATAFORMA.** 

ESCOLHA A
FORMA DE
PAGAMENTO;***

CONFIRA SE AS
INFORMAÇÕES
ESTÃO CORRETAS
E ACEITE O CURSO
ESCOLHIDO;

APÓS CONCLUÍDO
O PAGAMENTO,
VOCÊ RECEBERÁ
UM E-MAIL DE
CONFIRMAÇÃO DA
USAL.

*ATENÇÃO: É obrigatório que os participantes selecionem ao menos 1
(uma) aula opcional para complementar o seu curso!
**Atente-se a data limite de pagamento informada neste e-mail;
***ATENÇÃO: O pagamento do curso e da acomodação são separados!



ACESSE A PÁGINA
INTERNACIONAL DA SUA
INSTITUIÇÃO!

QUER SABER MAIS
SOBRE SUAS
OPORTUNIDADES
INTERNACIONAIS?
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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://www.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/



