University preparatory
tour

ESCOLA
ST. PAUL’S SCHOOL
PERÍODO
8 DIAS – FEVEREIRO 2015
DESTAQUES DO PROGRAMA
+ CONHECER AS MELHORES
UNIVERSIDADES DA INGLATERRA EM UM
TOUR DE UMA SEMANA.
+ WORKSHOP SOBRE LIDERANÇA E
HABILIDADES MOTIVACIONAIS INCLUINDO
DINÂMICAS EM GRUPO, NEGOCIAÇÃO E
EXERCÍCIOS MOTIVACIONAIS.
+ ENTENDER O SISTEMA ACADÊMICO
INGLÊS E O PROCESSO PARA INGRESSAR EM
UMA UNIVERSIDADE DO REINO UNIDO.

STB.COM.BR
STB – AMAURI
(11) 3071-1244

O QUE O PROGRAMA INCLUI

O PROGRAMA NÃO INCLUI

+ PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA DE SÃO
PAULO A LONDRES VIA BRITISH AIRWAYS.
+ TRANSPORTE DE CHEGADA E SAÍDA DO
AEROPORTO DE LONDRES.
+ ACOMODAÇÃO EM QUARTOS DUPLOS
COMPARTILHADOS COM BANHEIRO E MEIA
PENSÃO INCLUSA.
+ TRANSPORTE PARA OS PASSEIOS E
ATIVIDADES DESCRITAS NA
PROGRAMAÇÃO.
+ CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO
WORKSHOP.
+ ENTRADAS PARA AS ATIVIDADES E
EXCURSÕES DESCRITAS NO ITINERÁRIO.
+ GUIA STB.
+ ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
ISIS SUPER

+ QUALQUER DESPESA PESSOAL, PASSEIO
OPCIONAL OU ATIVIDADES NÃO
MENCIONADAS NO ROTEIRO;
+ DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO E
VISTO;
+ EXTRAS NOS HOTÉIS COMO LAVANDERIA,
SERVIÇO DE QUARTO, TELEFONEMAS, ETC.

VÔO CONFIRMADO:
13/02 GUARULHOS/LONDRES – 20:50/10:20
21/02 LONDRES/GUARULHOS - 21:25/06:05

A MELHOR EXPERIÊNCIA EM INTERCÂMBIO.

INVESTIMENTO
PREÇO DO PROGRAMA POR ESTUDANTE
(MÍNIMO DE 10 ESTUDANTES)

£ 2698,
+ TAXA DE EMBARQUE £ 240

FORMA DE PAGAMENTO
Devem ser consultadas de acordo com a
tabela vigente do STB.

ITINERÁRIO
Dia 1 - Oxford (14.02.2015)
Destaques do dia: Aprenda sobre o programa e aproveite seu primeiro jantar típico Inglês!
•
Chegada ao aeroporto e transporte para o hotel.
•
Apresentação do sistema universitário do Reino Unido e do programa – quais universidades serão
visitadas e pelo que são reconhecidas.
•
Jantar de boas vindas.
•
Pernoite em Oxford.
Dia 2 – Oxford & Cambridge (15.02.2015)
Destaques do dia: Visita a Universidade de Oxford e um passeio exclusivo pelos bastidores da Faculdade de Artes
Oxford Brookes!
•
Visita a Universidade de Oxford – a mais antiga universidade de língua inglesa de todo o mundo. Por
séculos mantém sua alta reputação nas áreas de Ciências, Artes e Humanas. Durante o tour você pode escolher a
rota que mais se relaciona a seus estudos e interesses.
•
Aproveite um passeio exclusivo pelos bastidores da Oxford Brookes, uma das universidades mais
modernas de todo o Reino Unido. As boas vindas são dadas por um professor de Artes da própria universidade.
•
Visita a Universidade de Cambridge – a segunda universidade de língua inglesa da história e a terceira
mais antiga em funcionamento do mundo.
•
Pernoite em Oxford.
Dia 3 - Warwick & Birmingham (16.02.2015)
Destaques do dia: Visita a Universidade de Warwick e a Universidade de Birmingham!
•
Ida a Warwick (75 Km aproximadamente).
•
Visita a Universidade de Warwick – Fundada em 1965 e distribuída em quatro prédios: Artes, Medicina,
Ciência e Ciência Social. Sempre esteve no topo das 10 melhores Universidades Britânicas. Durante a visita você
vai conhecer o campus, conversar com a equipe de recrutamento e conhecer os serviços de suporte ao
estudante.
•
Ida a Birmingham (50 Km aproximadamente).
•
Visite a Universidade de Birmingham – A primeira Universidade da Inglaterra, que já educou algumas
das mentes mais brilhantes da história. É bastante conhecida por suas ótimas e inovadoras pesquisas e possui
cinco ramificações: Faculdade de Artes & Direito, Faculdade de Engenharia & Ciências Físicas, Faculdade de Vida
& Ciências Ambientais, Faculdade de Medicina & Ortodontia e Faculdade de Ciências Sociais. Esse tour guiado
por estudantes vai te levar para os principais prédios do campus e para as acomodações dos estudantes.
•
Pernoite em Birmingham.
Dia 4 – Bristol & Bath (17.02.2015)
Destaques do dia: Hoje você vai visitar duas das universidades mais elitizadas de toda Inglaterra – Universidade de
Bristol e Universidade de Bath – e participar de um workshop sobre liderança e habilidades motivacionais!
•
Ida a Bristol (2 horas).
•
Visite a Universidade de Bristol que é conhecida por seu excelente crédito acadêmico e seu incrível
campus construído em 1876. Essa instituição foi classificada entre as 30 melhores universidades do mundo e
conta com a Academia de Ciências Médicas, Academia Britânica, Academia de Engenharia Real e a Academia de
Ciências.
•
Workshop de três horas sobre Liderança e Habilidades Motivacionais incluindo dinâmicas em grupo,
negociação e exercícios motivacionais. Você receberá um certificado de conclusão depois do workshop.
•
Ida a Bath (30 Km de Bristol).
•
Visita a Universidade de Bath – aqui você vai receber as boas vindas oficiais do Departamento de
Admissões e do Departamento Internacional. A Universidade de Bath é famosa internacionalmente por seu
sistema de excelência em ensino e pesquisas. Faça um tour pela Universidade, incluindo a mundialmente famosa
Biblioteca de Bath e conheça alguns funcionários. Os estudantes da Universidade de Bath estão entre os mais
satisfeitos do Reino Unido, com um índice de satisfação de 91%.
•
Pernoite em Bristol.
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Dia 5 - Londres (18.02.2015)
Destaques do dia: Visite as duas melhores Universidades de Londres – University College London e London School
of Economics!
•
Ida a Londres (2,5 horas aproximadamente).
•
Visita a UCL (University College London) – A Associação de Estudantes Internacionais vai receber a todos
os participantes. Durante um tour guiado por estudantes pelo campus incluindo uma apresentação introdutória,
você vai conhecer o campus da Universidade mais antiga da Inglaterra. Descrito como uma usina de intelecto, é
classificada uma das 5 melhores Universidades do mundo.
•
A tarde, você vai aproveitar sua segunda visita do dia – LSE (London School of Economics), famosa por
seu excelente padrão de ciências sociais, políticas e econômicas. Visite, descubra e conheça a LSE durante um
tour guiado por estudantes e um membro do escritório de recrutamento que vai estar a disposição para
responder a quaisquer perguntas.
•
Jantar típico em Londres.
•
Pernoite em Londres.
Dia 6 - Londres (19.02.2015)
Destaques do dia: Você vai conhecer a King´s College. Depois, vai avaliar as Universidades que visitou de acordo
com suas preferências.
•
Visita ao campus da King´s College – um dos institutos pioneiros em pesquisas. Durante um tour pelo
campus, você vai aprender sobre os programas de Artes & Humanas. Ciência Natural & Matemática, Ciências
Sociais & Políticas Públicas e Direito – um estudante representante vai te contar mais da história da Faculdade,
vai te mostrar os arredores e responder a questões relacionadas a admissão.
•
Pernoite em Londres.
Dia 7 – Londres (20.02.2015)
Destaques do dia: University of the Arts London e Royal Holloway, Univesity of London!
•
Visite a Central Saint Martins – University of the Arts London – mundialmente pioneiro centro de artes
de design. É uma das faculdades que constituem a University of the Arts London. Seu guia vai te contar sobre a
história da Faculdade, te mostrar os arredores e responder suas perguntas relacionadas a admissão.
•
Visite a Royal Holloway, University of London – uma das universidades pioneiras na área de pesquisa
intensiva com 19 departamentos acadêmicos. O tour vai te proporcionar uma visão interna da vida do
estudante.
•
Pernoite em Londres.

8º DIA – Londres (21.02.2015)
É hora de ir ao aeroporto. Diga “até logo” a seus novos amigos e volte para casa!
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