
Viagem de Estudos em Moda

Inglaterra

-Julho-



A viagem de estudo à Inglaterra trata de uma experiência profissional e

cultural. Durante as três semanas, o aluno é exposto a realidade inglesa e

instigado a compreender o modo britânico de pensar moda.

O curso é feito exclusivamente para o grupo de estudantes brasileiros, e as

aulas são ministradas em inglês pelos professores da AUCB, com muita

reflexão e exercícios práticos para fixar o conteúdo.

Além das abordagens em sala de aula, o curso visa proporcionar uma visão

ampla, com intervenções de palestras e aulas interativas em galerias e museus

da cidade, sendo que uma vez por semana, as aulas são em Londres.

Como o curso é em julho, o aluno não perde aula no Brasil, e ainda pode

aproveitar as horas para as Atividades Complementares.

Valor: $5.000,00 (cinco mil dólares)

Confira algumas fotos da viagem nos próximos slides, tiradas pelos próprios

estudantes do curso de Moda da Feevale!



O pacote inclui:

- o curso de moda de três semanas, das 9h30 às 16h30

(com certificação da Universidade)



O pacote inclui:

- as passagens de ida e de volta



O pacote inclui:

- os traslados (aeroporto e visitas guiadas)



O pacote inclui:

- hospedagem em casa de família cadastrada pela Universidade, 

com café da manhã 



O pacote inclui:

- e o melhor, situações reais e inesperadas!



Sobre a cidade:

- Bournemouth é uma cidade litorânea, a 2h30 de Londres. Bucólica 

ao mesmo tempo que moderna, ela é limpa, segura e conhecida por 

atrair estudantes do mundo todo no período das férias. 



Faça parte deste grupo!



Para mais detalhes, entre em contato:

Organizador e Responsável pelo intercâmbio 

(o pagamento é feito diretamente ao Carlos Eduardo Prates)

Dudu Prates

(11) 94202437

uk.fashionprogramme@googlemail.com

A Universidade

AUCB - Arts University College at Bournemouth

Poole, Dorset, BH12 5HH, United Kingdom

+44 (0) 1202 853608

+44 (0) 1202 853601

WWW.AUCB.AC.UK

Professora da Feevale que acompanha o grupo

Marina Cezar

3586.8800 ramal 8748

marinac@feevale.br


