
 

  

EDITAL Nº 014/2015 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 

CURTA DURAÇÃO 

 

O Centro Universitário Senac torna pública a abertura das inscrições para o “Programa de 

Intercâmbio Internacional de Curta Duração – 2015” para   alunos e ex-alunos do Senac, o 

qual será regido pelas normas e instruções explicitadas no presente edital. 

  

I - DO INTERCÂMBIO  

 

Art. 1º. O intercâmbio é uma iniciativa do Centro Universitário Senac em parceria com 

instituições de ensino conveniadas para a realização do Programa de Intercâmbio 

Internacional de Curta Duração, com o objetivo de propiciar ao selecionado uma vivência 

acadêmica e cultural no exterior e agregar valor ao seu currículo, bem como possibilitar 

oportunidades profissionais.  

 

Parágrafo único. Os alunos inscritos no Programa poderão optar por instituições parceiras 

localizadas no Canadá, Espanha, Estados Unidos, França ou Inglaterra. 

 

II - DO PÚBLICO-ALVO 

 

Art. 2º. O Programa é destinado a alunos regularmente matriculados e alunos concluintes 

de cursos, na modalidade presencial e à distância, do Senac, que atendam aos critérios 

estabelecidos no Anexo III deste edital.  

 

III - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Art. 3º. São requisitos para inscrição: 

 

a) estar regularmente matriculado ou ser aluno concluinte de cursos do Senac, em 

atendimento ao informado no anexo, deste edital, respectivo a cada instituição de 

ensino de destino; 

b) ter conhecimento no idioma estrangeiro, conforme requisito da instituição de ensino 

de destino; 

c) não possuir pendências financeiras com o Senac.  



 

  

IV - DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 4º. O período de inscrição para o Programa está previsto no Anexo correspondente a 

instituição de ensino estrangeira pretendida pelo candidato. 

 

Parágrafo único. Em caso de inscrição presencial, os documentos deverão ser entregues nos 

seguintes locais: 

 

a) Centro Universitário Senac – Santo Amaro 

 Coordenação de Parcerias, Intercâmbios e Projetos Socioambientais, 

 Marquise da Praça de Alimentação 1 

 de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas 

 Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 – Jurubatuba 

 São Paulo – SP – CEP 04696-000  

 

b) Centro Universitário Senac – Campos do Jordão  

 Coordenação de Curso 

 de segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas 

 Av. Frei Orestes Girardi, 3549 – Vila Capivari 

 Campos do Jordão – SP – CEP 12460-000  

 

c) Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro  

 Coordenação de Curso 

 de segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas 

 Pq. Dr. Octávio de Moura Andrade, s/n – Centro 

 Águas de São Pedro – SP – CEP 13525-000   

 

Parágrafo único. A inscrição também poderá ser realizada via correio. Os documentos 

solicitados devem estar devidamente reconhecidos em cartório e enviados para o Campus 

Santo Amaro. Será considerada a data de recebimento. 

 

Art. 5º. Para efetuar a inscrição o candidato deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados, conforme definido no anexo correspondente a instituição estrangeira 

pretendida pelo candidato: 

 



 

  

I) ficha de candidatura; 

II) cópia do RG; 

III) cópia do CPF; 

IV) cópia do passaporte brasileiro; 

V) demais documentos exigidos pela instituição de ensino de destino; 

VI) anexos I e II devidamente preenchidos e assinados pelo candidato. 

 

§1º. Será considerado inscrito o candidato que atender aos requisitos do presente edital.  

 

§2º. Outros processos para admissão, principalmente relacionados ao idioma, poderão ser 

realizados durante ou após o processo de inscrição. 

 

Art. 6º. A etapa inicial de inscrição será realizada pela Coordenação de Parcerias, 

Intercâmbios e Projetos Socioambientais, do Centro Universitário Senac – Santo Amaro, 

de acordo com os documentos e informações entregues pelo candidato. 

 

Parágrafo único. O candidato poderá passar por outras etapas de inscrição, conforme 

requisitos das instituições de destino, para finalização da inscrição.  

 

Art. 7º. A confirmação de sua inscrição será feita pela Coordenação de Parcerias, 

Intercâmbio e Projetos Socioambientais, mediante o processo de inscrição e aprovação da 

instituição de ensino selecionada.  

 

Art. 8º. Ficará a cargo da instituição de ensino estrangeira oficializar a inscrição mediante 

o envio da carta de aceite ao Centro Universitário Senac. Esse documento comprova a 

efetivação para o Programa de Intercâmbio Internacional – Curta Duração. 

 

§1º. A instituição de ensino estrangeira, poderá cancelar o Curso/Programa, caso não 

tenha atingido o número mínimo de inscritos, mesmo após a confirmação da inscrição, 

conforme regulamentos próprios. 

 

§2º. Em razão do disposto no parágrafo acima, o candidato inscrito no processo de 

seleção deverá aguardar confirmação da inscrição, o recebimento da carta de aceite e a 

efetivação de turma para adquirir outros serviços/produtos para a realização do  

 



 

  

 

intercâmbio como, por exemplo, passagens, transfers, hospedagem, seguro, entre outros. 

 

V - DO INVESTIMENTO E DESPESAS 

 

Art. 9º. Durante o período de intercâmbio o aluno participante do Programa deverá 

efetuar normalmente o pagamento de suas mensalidades escolares na instituição de 

ensino de origem e cumprir com todas as obrigações previstas no contrato de prestação 

de serviços educacionais. 

 

VI - OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO  

 

Art. 10. Será de inteira responsabilidade do candidato arcar com as despesas da viagem e 

permanência no país de destino para a realização do Programa de Intercâmbio 

Internacional de Curta Duração, tais como: 

 

a) passagens aéreas; 

b) taxas de embarque; 

c) traslados; 

d) seguros viagem e vida; 

e) hospedagem (dependendo do curso escolhido); 

f) alimentação; 

g) taxa de documentos legais no país de destino; 

h) taxas eventuais da instituição de ensino de destino; 

i) materiais acadêmicos; 

j) passaporte; 

k) visto, caso seja necessário; 

l) demais gastos pessoais e/ou relacionados ao programa 

 

Art. 11. Caberá ao participante do Programa: 

 

a) responsabilizar-se pela obtenção, guarda e renovação do visto e de quaisquer 

outros documentos exigidos pelo país de destino para efeito de ingresso ou 

permanência em território nacional, assumindo integralmente as despesas 

decorrentes; 



 

  

b) arcar com todos os custos relacionados ao Programa;  

c) assumir o pagamento de quaisquer taxas adicionais por serviços solicitados ou 

decorrentes de atitudes do inscrito no Programa dentro da instituição que venham a 

ser, a qualquer tempo, cobradas pela instituição de ensino de destino; 

d) desenvolver as atividades acadêmicas propostas pela instituição de ensino de destino, 

durante todo o período do Programa; 

e) respeitar as normas e regimentos internos da pela instituição de ensino de destino, 

cumprindo deveres inerentes à frequência e atividades acadêmicas; 

f) estar em dia com a documentação para a viagem, sendo que a falta destes implicará na 

perda da vaga; 

g) firmar, obrigatoriamente, apólice(s) de seguro de vida, seguro saúde internacional e 

seguro de viagem; 

h) comunicar à Coordenação de Parcerias, Intercâmbio e Projetos Socioambientais e 

Coordenação de Curso sobre qualquer mudança que aconteça durante a realização do 

intercâmbio, relacionadas à estadia, viagem, estudos e à instituição de ensino de 

destino; 

i) preencher relatório após a finalização do Programa; 

j) solicitar o Termo de Ciência para participação no Blog de Intercâmbios, por meio do 

endereço eletrônico intercambiocentrouniversitario@sp.senac.br, e entregá-lo antes 

da data de embarque na Coordenação de Parcerias, Intercâmbio e Projetos 

Socioambientais.  

 

Parágrafo único. Para obtenção do visto, o candidato inscrito no Programa deverá 

consultar o site oficial do Consulado Geral do país de destino e providenciar os 

documentos solicitados juntamente com a carta de aceite da instituição de ensino de 

destino, caso isso seja necessário. 

 

VII - BLOG DE INTERCÂMBIOS SENAC 

 

Art. 12. O Centro Universitário Senac disponibiliza o Blog de Intercâmbios 

(www.sp.senac.br/intercambios) aos intercambistas que tenham interesse em 

compartilhar, com alunos e egressos da Instituição, experiências e informações sobre o 

Programa. 

 

 

mailto:intercambiocentrouniversitario@sp.senac.br
http://www.sp.senac.br/intercambios


 

  

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13. Ao efetuar a inscrição, o candidato inscrito no Programa autoriza o Centro 

Universitário Senac a utilizar, eventualmente, sua imagem em diversas mídias, com 

preservação da dignidade da imagem, para divulgação com fins institucionais em 

materiais impressos, publicitários ou informativos que venham a ser divulgados, desde 

que não resulte em captação de recursos de qualquer espécie à Instituição. 

 

Art. 14. O Centro Universitário Senac não se responsabiliza por eventuais alterações das 

informações e fornecidas pelas instituições de ensino de destino. 

 

Art. 15. O candidato inscrito no Programa poderá obter mais informações sobre cada 

Programa diretamente na Coordenação de Parcerias, Intercâmbios e Projetos 

Socioambientais. 

 

Art. 16. A documentação dos candidatos não participantes do Programa permanecerá na 

unidade de inscrição pelo prazo de até 15 dias para retirar os documentos encaminhados, 

após encerramento do presente processo de inscrição. Os documentos que não forem 

retirados serão inutilizados. 

 

Art. 17. O Programa de Intercâmbio Internacional de Curta Duração não prevê a 

concessão de qualquer tipo de bolsa. 

 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Pós-graduação e Extensão. 

 

São Paulo, 25 de março de 2015 

 

 
 

Daniel Garcia Corrêa 

Diretor de pós-graduação e extensão 

Centro Universitário Senac 



 

  

 

 

 

ANEXO I  

 DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

Eu _____________________________________________________________________, 

portador (a) da Cédula de identidade nº ______________________________ e inscrito (a) 

CPF/MF sob o nº ____________________________, declaro para todos os fins que tomei 

conhecimento, aceito e concordo integralmente, sem restrições, com todas as condições 

do Edital n° 014/2015. 

 

 

São Paulo, ___ de _____________ de _____ 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO II 

FICHA DE CANDIDATURA 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 

CURTA DURAÇÃO 

 

Por favor, pedimos para que preencha com letra MAIÚSCULA. 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome: 

 

Sobrenome:  

 

Data de Nascimento:  

 

Local de Nascimento:  

 

 

Nacionalidade: 

 

Estado Civil:  

Sexo:                                       Masculino                               Feminino 

Endereço residencial (rua, nº, código postal, cidade e país):  

_________________________________________________________________________ 

 

Telefone:  Celular: 

Contato de Emergência:  E-mail:  

 

2. INSCRIÇÃO DO INTERCÂMBIO   

PAÍS: 

INSTITUIÇÃO: 

CURSO: 

PERÍODO: 

 

3. CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS  

Idioma Fraco 

 

Bom 

 
Excelente 

Espanhol    

Francês    



 

  

Inglês    

_________________    

 

4. ESTUDOS PRÉVIOS E ATUAIS  

Curso que está matriculado: 

 

Semestre/turno em que está inscrito: 

 

Já alguma vez estudou no exterior?  SIM                  NÃO 

 

Se SIM, quando? Em que instituição? Qual tipo de programa? 

 

 

Apresente resumidamente as razões que o/a levam a pretender estudar no exterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ASSINATURAS 

 

ALUNO/EX-ALUNO 

Confirmo que todas as informações fornecidas são corretas e completas  

 

Assinatura: _________________________________________________       

      

Data: ______/______/________ 

 

 

 



 

  

 

 

 

ANEXO III 

RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

 

 1) Canadá 

 

a) University of Victoria – Uvic 

 

País Canadá 

Cidade Victoria  

Público 
Alunos e ex-alunos do Senac que tenham interesse em aprimorar o 

conhecimento da língua inglesa. 

Cursos oferecidos 
1. Curso de Língua Inglesa, Intensivo (12 semanas) 

2. Cursos de Língua Inglesa de Curta Duração (de 4 a 6 semanas) 

Período do curso De 4 a 12 semanas 

Idioma Inglês 

Descontos* 

1. Curso de Língua Inglesa, Intensivo (12 semanas) 

Desconto: Redução de CAD$ 400,00 por aluno no custo do curso. 

 

2.  Cursos de Língua Inglesa de Curta Duração (de 4 a 6 semanas) 

Desconto: Redução de custo do curso, conforme segue: 

CAD$ 200,00 para um curso de 4 semanas 

CAD$ 300,00 para um curso de 5 semanas 

CAD$ 400,00 para um curso de 6 semanas 

 

Além dos descontos acima, uma redução adicional de 20% do preço com 

desconto do programa também será aplicada para as taxas de cada 

programa. 

Incluso no valor 
- Curso 

- Visitas Culturais** 



 

  

Não incluso no valor 

- Passagem aérea; 

- Alimentação; 

- Hospedagem; 

- Seguro viagem e vida; 

- Taxas de embarque; 

- Demais despesas pessoais; 

- Passaporte; 

- Visto; 

- Demais gastos pessoais e/ou relacionados ao programa. 

Prazo de inscrição: 
No mínimo, 2 meses de antecedência e/ou conforme disponibilidade de 

vagas. 

Fique atento à política de cancelamento da Instituição. Sujeito a alterações. 

Para obter mais informações sobre a instituição, acesse: http://www.uvic.ca/ 

 

* Preços e programação podem ser conferidos http://www.uvcs.uvic.ca/elc/schedule/ 

** A programação de visitas culturais dependerá do período e disponibilidade da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvic.ca/
http://www.uvcs.uvic.ca/elc/schedule/


 

  

2) Espanha 

 

a) Escola Universitària D’Hotelaria I Turisme (CETT-UB) 

 

País Espanha 

Cidade Barcelona 

Público Alunos e ex-alunos do Senac, da área de hospitalidade. 

Cursos oferecidos 

1.    Marketing Of Services: Successful Sales   Management 

(English)  

2.    Events Management (English) 

3.    Cultural & Urban Trends In A Global Environment 

(English) 

4.    New Trends In Gastronomy & Cooking (Spanish) 

5.    Sports Management (Spanish) 

6.    Architecture & Design In The Hotel Industry (Spanish) 

7.   Development Of Professional Skills & Competencies 

(Spanish) 

8.   Design & Management Of Heritage Tourism Sites 

(Spanish) 

Período do curso 
29/6/2015 a 16/7/2015 (para 3 semanas) ou  

29/06/2015 a 23/7/2015 (para 4 semanas) 

Idioma 
Inglês (nível intermediário)  

Espanhol (nível intermediário) 

Valor do programa 
3 semanas: €2.690 

4 semanas: €3.450 

Incluso no valor 

- Curso; 

- Hospedagem (quarto duplo); 

- Alimentação. 

Não incluso no valor 

- Passagens aéreas; 

- Taxas de embarque; 

- Traslados; 

- Seguros viagem e vida; 

- Passaporte; 

- Taxa eventuais de documentos legais no país de destino; 

- Taxas eventuais da instituição de ensino de destino; 



 

  

- Demais livros e/ou materiais escolares; 

- Demais gastos pessoais e/ou relacionados ao programa. 

Prazo de inscrição: 
22/5/2015 

Inscrições até dia 13/5/2015 terão desconto de 10% 

Fique atento à política de cancelamento da Instituição. Sujeito a alterações. 

  

 Para obter mais informações sobre a instituição, acesse:     

http://www.cett.es/html/ang/inteprog.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cett.es/html/ang/inteprog.html


 

  

 

3) Estados Unidos 

 

a) IEC – Learning by Doing - Intercâmbio de Empreendedorismo 

 

País Estados Unidos 

Cidade Boston 

Público 
Alunos e ex-alunos de graduação e pós-graduação do Centro 
Universitário Senac, que tenham interesse em aprimorar 
conhecimento na área de Empreendedorismo. 

Pré-requisitos 
Ser aluno da graduação ou da pós-graduação do Centro 
Universitário Senac. 

Cursos oferecidos 

Curso de verão oferecido pelo IEC - The International 

Entrepreneurship Center. O objetivo do Learning by Doing é 

oferecer um conjunto de técnicas para que os participantes 

identifiquem oportunidades de novos negócios através do 

aprendizado teórico e principalmente prático. 

Período do curso 15 a 24 de julho de 2015 

Idioma Inglês avançado 

Valor do programa 

O investimento para participação no curso é de US$ 
3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Dólares), mais uma taxa de 
intercâmbio de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais). O 
pagamento da taxa deve será realizado no Centro  
Universitário Senac e o pagamento do curso será realizado 
diretamente para o IEC, em até 3 vezes sem juros. 

Incluso no valor 
- Curso 
- Hospedagem (Boston College) 
- Alimentação 

Não incluso no valor 

- Passagem aérea 
- Seguro viagem e saúde internacionais 
- Taxas de embarque 
- Demais despesas pessoais 

Prazo de inscrição 31/05/2015 

Fique atento à política de cancelamento da Instituição. Sujeito a alterações. 



 

  

 

b) Babson College - Intercâmbio de Empreendedorismo 

 

País Estados Unidos 

Cidade Wellesley, Massachusetts 

Público 
Alunos e ex-alunos de graduação e pós-graduação do Centro 
Universitário Senac, que tenham interesse em aprimorar 
conhecimento na área de Empreendedorismo. 

Pré-requisitos 
Ser aluno da graduação ou da pós-graduação do Centro 
Universitário Senac. 

Cursos oferecidos 

Curso de verão oferecido pelo Babson College com conteúdo 

diversificado, incluindo aulas de Finanças, Marketing, Plano 

de Negócios e Empreendedorismo Corporativo. 

Período DO CURSO 13 a 17 de julho de 2015 

Idioma Inglês avançado 

Valor do programa 

O investimento para participação no curso é de US$ 
2.000,00 
(Dois Mil Dólares), mais uma taxa de intercâmbio de R$ 
350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais). O pagamento da taxa 
deve será realizado no Centro Universitário Senac e o 
pagamento do curso será realizado diretamente para o 
Babson College, em até 3 vezes sem juros. 

Incluso no valor: 
- Curso 
- Hospedagem (Babson College) 
- Alimentação 

Não incluso no valor: 

- Passagem aérea 
- Seguro viagem e saúde internacionais 
- Taxas de embarque 
- Demais despesas pessoais 

Prazo de inscrição: 10/5/2015 

Fique atento à política de cancelamento da Instituição. Sujeito a alterações. 

 

 

 



 

  

 

 

c) New York Film Academy- NYFA 

 

Cidade / Pais 

- Los Angeles, Estados Unidos; 

- Nova Iorque, Estados Unidos; 

- South Beach, Miami Beach, Estados Unidos; 

- Disney Studios, Bay Lake, Estados Unidos; 

- Harvard University, Massachusetts, Estados Unidos; 

- Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos; 

- Sydney, Australia; 

- Gold Coast, Australia; 

- Florence, Itália; 

- Paris, França; 

- Beijing, China; 

- Shanghai, China; 

- Doha, Qatar; 

- Kyoto, Japão; 

- Mumbai, Índia; 

- Jakarta, Indonésia; 

- Moscou, Rússia; 

- Seul, Coreia do sul. 

Público 

Alunos e ex-alunos Senac, que tenham interesse em 

aprimorar técnicas de atuação, fotografia, cinema, dança e 

animação. 

Cursos oferecidos 

Cursos (workshops) dos seguintes segmentos: 

1. Filmmaking; 

2. Acting; 

3. Producing; 

4. Musical Theatre; 

5. Dance; 

6. Photography; 

7. Screenwriting; 

8. Brodcast Journalism; 

9. 3D Animation; 



 

  

10. Digital Editing. 

Idioma Inglês avançado 

Incluso no valor 

Os valores variam de acordo com a modalidade e duração 

do programa. 

Alunos e ex-alunos do Senac possuem 15% de desconto nos 

valores dos programas. 

Não incluso no valor: 

- Passagem aérea; 

- Alimentação; 

- Hospedagem. 

- Seguro viagem e vida; 

- Taxas de embarque; 

- Passaporte; 

- Visto; 

- Tradução juramentada da declaração de matrícula, 

histórico escolar ou diploma; 

- Demais gastos pessoais e/ou relacionados ao programa. 

Prazo de inscrição: 
No mínimo, 1 mês de antecedência e/ou conforme 

disponibilidade de vaga. 

Fique atento à política de cancelamento da Instituição. Sujeito a alterações. 

Para obter mais informações sobre a instituição, acesse: http://www.nyfa.edu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nyfa.edu/


 

  

 

 

4) França 

 

a) Lenôtre 

 

País França 

Cidade Paris 

Público 
Alunos e ex-alunos do Senac, que tenham interesse em 

aprimorar técnicas na área de gastronomia. 

Cursos oferecidos 

Cursos dos seguintes segmentos da culinária (denominados 

pela Lenôtre): 

1. Pâtisserie: 

2. Les invités exceptionnels; 

3. Chocolat, confiserie et travail du sucre; 

4. Boulangerie, viennoiseries; 

5. Desserts à l'assiette; 

6. Les Signatures de Chefs; 

7. Cuisine, cuisine-traiteur, charcuterie, banqueting. 

Confira em:  

http://www.lenotre.com/media/pdf/ecole-pro/Calendrier-

1er-semestre2015.pdf 

Período do curso 
Programação lançada semestralmente, com cursos de 2 a 5 

dias.  

Idioma Francês intermediário 

Valor do Programa 

Valores diferentes, conforme o curso e carga horária. 

Aluno e ex-aluno do Senac tem 30% de desconto no valor de 

tabela (+ taxas). 

Confira em:  

http://www.lenotre.com/media/pdf/ecole-pro/Calendrier-

1er-semestre2015.pdf 

 

http://www.lenotre.com/media/pdf/ecole-pro/Calendrier-1er-semestre2015.pdf
http://www.lenotre.com/media/pdf/ecole-pro/Calendrier-1er-semestre2015.pdf
http://www.lenotre.com/media/pdf/ecole-pro/Calendrier-1er-semestre2015.pdf
http://www.lenotre.com/media/pdf/ecole-pro/Calendrier-1er-semestre2015.pdf


 

  

Incluso no valor* 

- Curso; 

- Insumos para atividades práticas; 

- Material didático. 

Não incluso no valor 

- Passagens aéreas; 

- Taxas de embarque; 

- Traslados; 

- Seguros viagem e vida; 

- Hospedagem; 

- Alimentação; 

- Taxa eventuais de documentos legais no país de destino; 

- Taxas eventuais da instituição de ensino de destino; 

- Demais livros e/ou materiais escolares; 

- Passaporte; 

- Demais gastos pessoais e/ou relacionados ao programa. 

Prazo de inscrição: 
No mínimo, 2 meses antes do início do curso ou conforme 

disponibilidade de vaga e aceite da instituição fora do prazo. 

Fique atento à política de cancelamento da Instituição. Sujeito a alterações. 

   Para obter mais informações sobre a instituição, acesse: www.lenotre.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lenotre.com/


 

  

 

 

 

b) French in Normandy 

 

País França 

Cidade Rouen 

Público 
Alunos e ex-alunos do Senac que queiram estudar 

e/ou aperfeiçoar o idioma francês. 

Cursos oferecidos General French 

Período do curso Início de turmas todas as segundas-feiras 

Proficiência no idioma De iniciante a avançado 

Valor do programa 

O valor do curso depende da escolha pelo aluno 

do número de semanas e da carga horária (15h, 

25h). 

Confira em: 

www.frenchinnormandy.com/info.php?Mnu=51& 

Language=gb 

 

Período de julho e agosto: aluno Senac tem 20% 

de desconto no valor do curso. 

Incluso no valor -Curso 

Não incluso no valor 

- Passagens aéreas; 

- Taxas de embarque; 

- Traslados; 

- Seguros viagem e vida; 

- Hospedagem; 

- Alimentação; 

- Taxa eventuais de documentos legais no país de 

destino; 

- Taxas eventuais da instituição de ensino de 

destino; 

- Demais livros e/ou materiais escolares; 

http://www.frenchinnormandy.com/info.php?Mnu=51&
http://www.frenchinnormandy.com/info.php?Mnu=51&


 

  

- Passaporte; 

- Visto, se necessário; 

- Demais gastos pessoais e/ou relacionados ao 

Programa. 

Prazo de inscrição 

No mínimo, 1mês antes do início do curso ou 

conforme disponibilidade de vaga e aceite da 

instituição fora do prazo. 

Fique atento à política de cancelamento da Instituição. Sujeito a alterações. 

Para obter mais sobre a French in Normandy, acesse: www.frenchinnormandy.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frenchinnormandy.com/


 

  

 

 

 

5) Inglaterra 

 

a) Arts University of Bournemouth 

 

País Inglaterra 

Cidade Bournemouth 

Público 

Alunos e ex-alunos do Senac, que tenham interesse em 

aprimorar o inglês e técnicas de moda, fotografia, cinema e 

design. 

Cursos oferecidos* 

Cursos dos seguintes segmentos: 

1. Animation 

2. Architecture 

3. Creative Events Management 

4. English plus Art, Design and Media 

5. Fashion Design and Accessories 

6. Fashion PR and Marketing 

7. Film Making 

8. Graphic Design 

9. Interior Design 

10. Make-Up 

11. Photography 

12. Portfolio Preparation 



 

  

Período do curso 

3 semanas, Julho e Agosto (a depender da oferta da 

instituição) 

Acessar o site da instituição para conferir a programação de 

cada curso. 

Proficiência no idioma Inglês  

Valor do Programa* £1. 750,00 

Incluso no valor 
- Curso; 

- Hospedagem. 

Não incluso no valor: 

- Passagem aérea; 

- Alimentação; 

- Seguro viagem e vida; 

- Taxas de embarque; 

- Demais despesas pessoais; 

 - Passaporte; 

- Demais gastos pessoais e/ou relacionados ao programa. 

 
Prazo de inscrição: No mínimo 2 meses antes do início do curso. 

Fique atento à política de cancelamento da Instituição. Sujeito a alterações. 

Para obter mais informações sobre a The Arts University Bournemouth, acesse: 

www.aub.ac.uk/courses (Clicar em Summer Courses) 

 

*O valor poderá ser inferior de acordo com a quantidade de inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.aub.ac.uk/courses


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Newcastle College 

 

País Inglaterra 

Cidade Newcastle 

Público 
Alunos e ex-alunos do Senac que queiram estudar e/ou 

aperfeiçoar o idioma inglês 

Cursos oferecidos General English 

Período do curso Início de turmas todas as segundas-feiras 

Idioma De iniciante a avançado. 

Valor do Programa 

O valor do curso depende da escolha pelo aluno do número 

de semanas e da carga horária (21h ou 25h). 

Confira em: 

http://www.ncl-coll.ac.uk/international/brazil 

Alunos e ex-alunos do têm 30% de desconto. 

Incluso no valor 
-Curso; 

-Material didático. 

 

Não incluso no valor 

- Passagens aéreas; 

- Taxas de embarque; 

- Traslados; 

- Seguros viagem e vida; 

- Hospedagem; 

- Alimentação; 

- Taxa eventuais de documentos legais no país de destino; 

- Taxas eventuais da instituição de ensino de destino; 

- Demais eventuais livros e/ou materiais escolares; 

http://www.ncl-coll.ac.uk/international/brazil


 

  

- Passaporte; 

- Visto, se necessário; 

- Demais gastos pessoais e/ou relacionados ao Programa. 

Prazo de inscrição 
No mínimo, 1 mês antes do início do curso ou conforme 

disponibilidade de vaga e aceite da instituição fora do prazo. 

Fique atento à política de cancelamento da Instituição. Sujeito a alterações. 

Para conhecer e saber mais sobre a Newcastle acesse: www.ncl-coll.ac.uk 

 

 

 

 

http://www.ncl-coll.ac.uk/
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TERMO DE ADITAMENTO AO EDITAL Nº 014/2015 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 

CURTA DURAÇÃO 
 

O Centro Universitário Senac torna público o aditamento do Edital nº 014, de 25 de março 

de 2015, que trata da abertura das inscrições para o “Programa de Curta Duração - 

Intercâmbio 2015”, para a inserção do Programa abaixo no Anexo III – Relação das 

Instituições de Ensino no referido Edital: 
 

c)  Newcastle College 

País Inglaterra 

Cidade Newcastle 

Período do curso:  11 de janeiro a 5 de fevereiro de 2016  

Prazo Inscrições até 1º/09 

Público 
Alunos e ex-alunos do Senac que interessados na área de 
Negócios e que queriam aperfeiçoar o idioma inglês 

Cursos oferecidos: 
International Business & Leadership Course (40h) 
International Business Course + General English (40h +60h) 

Idioma De intermediário a avançado 

Valor do Programa*: 

International Business & Leadership Course 
Alunos e ex-alunos do têm 30% de desconto. 
Valor original: £ 715 
Valor com desconto: £ 500,50 
 
International Business Course + General English 
Alunos e ex-alunos do têm 20% de desconto. 
Valor original: £ 1250 
Valor com desconto: £ 1000 
 

Incluso no valor: 
 Curso 

 Material didático. 
 Conheça a Newcastle College: http://www.ncl-coll.ac.uk/international/brazil 

 

São Paulo, 27 de maio de 2015 
 

 
Daniel Garcia Corrêa 
Diretor de pós-graduação e extensão 
Centro Universitário Senac 

http://www.ncl-coll.ac.uk/international/brazil
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