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Não perca a chance de estudar em uma das melhores universidades de Artes, Moda, Comunicação, 
Arquitetura e Design do Reino Unido! A UAL dispõe de programas de estudo compatíveis com suas 
férias acadêmicas no Brasil. Seguem abaixo algumas opções excelentes para estimular sua 
criatividade e desenvolver trabalhos que enriqueçam seu portfólio. 

                                  FÉRIAS DE JULHO 2017 (Inglês + Curso na Área de interesse) 

•    English Plus – The Language Centre – 4 semanas ( idade mínima 16 anos ) 

Programação: 15 horas semanais de aulas de inglês e 07 horas semanais de aulas práticas na 
área de estudo escolhida. 

Cursos de 2 semanas com inicio em julho e agosto. Valor do curso £1,450. 

Digital Graphic Design - 17/7/17 
Interior Design Introduction - 03/7/17 
Interior Design Advanced - 17/7/17 
City Photography - 17/7/17 e 14/8/17 
Documentary Film Making - 03/7/17 e 31/7/17 
Marketing and Communication - 03/7/17 e 31/7/17 
Fashion Making a Single Garment - 17/7/17 e 14/8/17 
Fashion Styling - 03/7/17 e 31/7/17 

Cursos de 4 semanas com inicio em julho. Valor do curso £2,269 

Fine Art - 31/7/17 
Graphic Design - 31/7/17 
Fashion Design - 31/7/17 

 
        • General English – The Language Centre – 4, 6 ou 8 semanas ( idade mínima 16 anos ) 

Início: Todas as segundas-feiras. 

Valor para 4 semanas de curso £1,122 
Transfer chegada £80, Seguro com cobertura obrigatória Reino Unido para 5 semanas £35 
Acomodação: casa de familia com café da manhã £230 por semana, house share (idade mínima    
18 anos) £213 por semana (com banheiro privativo £246 por semana) - sujeitos a disponibilidade. 
Hall de estudantes ( idade mínima 18 anos ) com banheiro e cozinha privativos - valores a serem 
confirmados. 

     Os cursos e acomodações estão sujeitos a disponibilidade de vagas; não perca tempo e inicie 
     seu processo de inscrição! 
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                      ESTUDE NA UAL NAS SUAS FÉRIAS DE 2017!!! 


