
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.



O CURSO 
Estão previstas duas ou três 
semanas de curso de francês, 
do nível iniciante ao avançado. 
O programa de duas semanas 
acontecerá de 03 a 16 de julho 
de 2022, e o de três semanas 
acontecerá de 03 a 23 de julho 
de 2022. As aulas ocorrerão 
diariamente no Campus 
International de Cannes, com 
duração de 15 horas semanais. 
Este curso é ofertado para 
todos os alunos, docentes 
e colaboradores Ânima que 
queiram aprender ou alavancar o 
domínio no idioma.



CAMPUS 
INTERNATIONAL  
DE CANNES

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 Campus 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.



INVESTIMENTO 
 
Comunidade Ânima têm desconto!
*Comunidade Ânima: alunos, docentes, colaboradores e dependentes

Curso de 2 semanas (30h)
Valor:
Comunidade Ânima: € 1.173,60 (Euros)
Comunidade Externa: € 1.471,00 (Euros)
Incluso:
•Acomodação em quarto duplo sem
banheiro
•Meia pensão (café da manhã e
almoço) 

Não incluso:
•Passagem aérea
•Seguro de saúde internacional
•Excursões
•Taxa de Inscrição (R$ 45) 

Adicionais:
•Quarto individual sem
banheiro: € 165,60 (Euros)
•Quarto duplo
com banheiro: € 162,00 (Euros)
•Quarto individual com
banheiro: € 327,60 (Euros)

Curso de 3 semanas (45h)
Valor:
Comunidade Ânima: € 1.760,40 (Euros)
Comunidade Externa: € 2.240,00 (Euros)
Incluso:
•Acomodação em quarto duplo sem
banheiro
•Meia pensão (café da manhã e
almoço) 

Não incluso:
•Passagem aérea
•Seguro de saúde internacional
•Excursões
•Taxa de Inscrição (R$ 45) 

Adicionais:
•Quarto individual sem
banheiro : € 243,00 (Euros)
•Quarto duplo
com banheiro: € 248,40 (Euros)
•Quarto individual com
banheiro: € 491,40 (Euros)

O pagamento deverá ser feito
diretamente para o Campus
International de Cannes,
podendo ser à vista ou parcelado,
através de cartão de crédito ou
boleto bancário

O valor da matrícula é 25% do valor 
total do programa, e o restante 
poderá ser parcelado até 31/05/2022.

Para garantir a sua inscrição, será
necessário o pagamento de uma
taxa no valor de R$ 45,00.

O curso adquirido deve ser quitado 
até 30 dias antes do início das aulas.



INSCRIÇÕES  
Preencha o formulário de inscrição 
até o dia 31/05/2022.

CLIQUE E INSCREVA-SE

http://www.unicuritiba.com.br/internacional
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLkSd_2y33rZCoLdFVz_nRCf3MHQR5m9GzKiBVjBWZmBJL0w/viewform



