ADMINISTRAÇÃO
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
EU Business Summer School
Duração: 2, 4, 6 ou 8 semanas.
Período: junho, julho ou
agosto.

BARCELONA, ESPANHA

Complemente seus estudos
universitários em uma das
principais Escolas de negócios
da Europa
Os alunos desenvolverão suas
habilidades de negócios por
meio de uma gama dinâmica de
diversas atividades, incluindo
palestras
de convidados
e
visitas às renomadas empresas,
situadas ao redor de Barcelona.
Legal English for Business
Duração: 4 semanas.
Período: julho ou agosto.

SAN DIEGO, ESTADOS
UNIDOS

Com a duração de 4 semanas, é
indicado para estudantes ou
profissionais das áreas de
Business que querem melhorar
a proficiência no idioma de
diversos tópicos nestas áreas.

ARQUITETURA
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
Interior Design
Duração: 3 semanas
Período: Julho, Setembro ou
Janeiro (Milão). Setembro ou
Janeiro (Londres).

MILÃO, ITÁLIA
LONDRES, REINO UNIDO

Este
curso
guiará
os
participantes pelas últimas
tendências do design de
interiores contemporâneo. Ele
engloba a definição de um
estilo através da decoração de
uma loja ou hotel, ajudando os
participantes a melhorar seu
senso de estética e habilidades
de decoração.
Product Design
Duração: 3 semanas
Período: Setembro ou Janeiro
(Milão). Setembro (Londres).
Este
curso
oferece
aos
participantes uma visão e a
experiência do que o design do
produto é hoje, através de
todas as etapas e atividades
envolvidas,
dando-lhes
a
oportunidade de criar um novo
produto do conceito de base
até a fabricação, passando pela
prototipagem e pelo marketing.

ARQUITETURA
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
Product Design Summer
Course
Duração: 2 ou 4 semanas
Período: Julho

LONDRES, REINO UNIDO

Nossos cursos de design 3D e
design de produto são para
pessoas interessadas em fazer
e projetar objetos. De móveis e
cerâmicas, a produtos de
design e espaços interiores,
aprenda as habilidades práticas
para dar vida à sua visão.

DIREITO
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
Legal English for Business
Duração: 4 semanas.
Período: julho ou agosto.

SAN DIEGO, ESTADOS
UNIDOS

Com a duração de 4 semanas, é
indicado para estudantes ou
profissionais das áreas de
Business e Direito que querem
melhorar a proficiência no
idioma de diversos tópicos
nestas áreas.
Legal English

BOSTON, ESTADOS UNIDOS

Duração: 4 semanas.
Período: qualquer época do
ano.
O Inglês Jurídico é um curso
extracurricular projetado para
introduzir os alunos aos
sistemas judiciais e legislativos
dos Estados Unidos. Seu foco é
o vocabulário e a terminologia
do sistema jurídico americano.
English Plus Law
Duração: mínimo 2 semanas.
Período: qualquer época do
ano.

LONDRES, REINO UNIDO

Este curso é ideal para
estudantes que gostariam de
melhorar suas habilidades em
inglês para uso em contextos
legais. Ele combina inglês geral
com tópicos no inglês jurídico,
e inclui uma série de viagens e
excursões emocionantes a
conhecidas instituições em
toda a capital, incluindo o
Supremo Tribunal, Casas do
Parlameno.

ENFERMAGEM
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
Inglês para Enfermagem

AUCKLAND, NOVA
ZELÂNDIA

Duração: mínimo 2 semanas
Período: qualquer época do
ano.
Este curso é ideal para alunos
que desejam obter um
diploma em Enfermagem ou
para estudantes interessados
em aulas de inglês para
profissionais de saúde.
English for Medical
Professionals (EMP)

BRISBANE - SUNSHINE
COAST - PERTH,
AUSTRÁLIA

Duração: mínimo 2 semanas a
12 semanas.
Período: qualquer época do
ano.
É um programa de ritmo
acelerado sobre as habilidades
linguísticas necessárias para
estudantes
que
estão
trabalhando ou estudando
dentro de um campo médico.

ENGENHARIA
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
English for Engineering and
Technology
Duração: 4 semanas.
Período: Janeiro, Fevereiro,
Março, Julho, Agosto.

SAN DIEGO, ESTADOS
UNIDOS

Alunos de nível universitário
das áreas de engenharia ou
ciência da computação que
desejam aprimorar seu inglês
através do estudo de vários
tópicos de ciência e tecnologia
se beneficiariam do inglês para
engenharia e tecnologia. Os
alunos aprenderão a se
comunicar efetivamente em
inglês
em
discussões
científicas e obter valiosas
habilidades de redação técnica
desse programa.
Inglês com Tecnologia
Duração: 8 semanas.
Período: qualquer época do
ano.

NOVA YORK, ESTADOS
UNIDOS

Este curso oferece uma visão
abrangente sobre os conceitos
básicos de desenvolvimento
web e criação de aplicativos.
Será possível aprender a
construir seu próprio site e
aplicativo para smartphones
enquanto estuda a língua
inglesa no coração da cidade
de Nova York.

FARMÁCIA
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
English for Pharmaceutical
Sciences
Duração: 4 semanas.
Período: Fevereiro, Julho,
Agosto

SAN DIEGO, ESTADOS
UNIDOS

Se você gostaria de aumentar
sua fluência em inglês
enquanto se concentra em
tópicos farmacêuticos e de
farmácia, o English for
Pharmaceutical
Sciences
pode ser uma boa opção para
você. Neste programa, você
aperfeiçoará sua redação
técnica, falar em público,
terminologia farmacêutica e
técnicas de comunicação
para farmácias e clínicas.
English for Medical
Professionals (EMP)

BRISBANE - SUNSHINE
COAST - PERTH,
AUSTRÁLIA

Duração: mínimo 2 semanas
a 12 semanas.
Período: qualquer época do
ano.
É um programa de ritmo
acelerado
sobre
as
habilidades
linguísticas
necessárias para estudantes
que estão trabalhando ou
estudando dentro de um
campo médico.

FISIOTERAPIA
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
English for Medical
Professionals (EMP)

BRISBANE - SUNSHINE
COAST - PERTH,
AUSTRÁLIA

Duração: mínimo 2 semanas
a 12 semanas.
Período: qualquer época do
ano.
É um programa de ritmo
acelerado
sobre
as
habilidades
linguísticas
necessárias para estudantes
que estão trabalhando ou
estudando dentro de um
campo médico.

MARKETING
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
Inglês com Marketing Digital
Duração: 8 semanas.
Período: qualquer época do
ano.

NOVA YORK, ESTADOS
UNIDOS

O novo curso da LSI abordará o
marketing
digital,
habilidade
imprescindível para a prática da
comercialização no século 21, ao
mesmo tempo em que seu inglês é
aprimorado no coração da cidade
de Nova York, a capital mundial da
comunicação.

English Plus Marketing and
Communication
Duração: 2 semanas
Período: Julho

LONDRES, REINO UNIDO

Este curso de Inglês e
Marketing
e
Comunicação
combina aulas de inglês com
uma introdução à abordagem
do Reino Unido para marketing,
publicidade e relações públicas.
Você aprenderá através de uma
série de palestras, discussões
em grupo e visitas guiadas a
lugares de interesse.

MEDICINA
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
Medical English
Duração: 4 semanas.
Período: Janeiro, julho, agosto.

SAN DIEGO, ESTADOS
UNIDOS

BRISBANE - SUNSHINE
COAST - PERTH,
AUSTRÁLIA

Indicado para os interessados
em aprender o vocabulário
médico,
melhorando
sua
capacidade de se comunicar em
inglês em um hospital ou
ambiente clínico.
English for Medical
Professionals (EMP)
Duração: mínimo 2 semanas a
12 semanas.
Período: qualquer época do
ano.
É um programa de ritmo
acelerado sobre as habilidades
linguísticas necessárias para
estudantes
que
estão
trabalhando ou estudando
dentro de um campo médico.
Medical English
Duração: 4 semanas a 12
semanas.
Período: início em datas
específicas.

VANCOUVER, CANADÁ

Criado para profissionais da
área médica, esse programa
desenvolverá habilidades de
audição e conversação, visando
a comunicação efetiva com
pacientes e outros profissionais
da área médica. Em cada
certificado, você aprenderá
novas terminologias que o
ajudarão a explorar estudos
médicos e a descrever situações
dos pacientes.

MEDICINA
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
Medical English
Duração: 2 semanas ou 3
semanas.
Período: Janeiro (3 semanas)
ou julho (2 semanas)

LONDRES, REINO UNIDO

São
designados
para
profissionais,
médicos
e
estudantes universitários que
desejam
melhorar
suas
habilidades no idioma inglês
em um contexto específico. Nós
realizamos um curso de 3
semanas em janeiro e um
programa intensivo de 2
semanas em julho. Se você não
pode se comprometer com
qualquer uma dessas datas,
você
pode
tentar
uma
combinação de inglês geral
para 24 aulas por semana e um
adicional de 4 aulas de inglês
médico.

ODONTOLOGIA
INSTITUIÇÃO

CIDADE / PAÍS

CURSO
English for Medical
Professionals (EMP)

BRISBANE - SUNSHINE
COAST - PERTH,
AUSTRÁLIA

Duração: mínimo 2 semanas a
12 semanas.
Período: qualquer época do
ano.
É um programa de ritmo
acelerado sobre as habilidades
linguísticas necessárias para
estudantes
que
estão
trabalhando ou estudando
dentro de um campo médico.

**Todas as opções estarão disponíveis caso haja um número mínimo de alunos matriculados.
**Os cursos exigem níveis de inglês específicos.

