
  

 

Programa Olhos para o Mundo 2018 
 
 

WORLD STUDY 
Nome do Contato: Denise Pires ou Monica Brisolara 
Telefone: (51) 9259.3078/3342.2550 
E-mail: dpires@worldstudy.com.br ou mbrisolara@worldstudy.com.br  
 

 

 

Parceiro Local Colégio Farroupilha Colégio Farroupilha Colégio Farroupilha Colégio Farropilha Colégio Farropilha Colégio Farropilha

Parceiro no Exterior Oxford International Group UBC

Yale University, Harvard U, 

Georgetown U, American 

U, UCLA, UC Berkeley, 

Fullerton U, Washington U 

entre outras

Oxford International 

Group

Oxford International 

Group
University Tour

Nome do programa Royal Holloway Future Global Leaders

Pre College na aérea de 

DIREITO ou ENGENHARIAS 

ou EMPREENDEDORISMO 

& BUSINESS ou RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS ou 

MEDICINA ou 

PSICOLOGIA ou 

COMUNICAÇÃO ou 

GERENCIAMENTO 

ESPORTIVO, ou GAME 

DESIGN                 

Pre-College (Cambridge 

Advances Studies 

Program)                           

World University 

Preparation                            
University tour                          

Cidade do programa LOCAL: Egham, Surrey Vancouver, Canadá
Estados Unidos e 

Singapura

 LOCAL: Magdalene 

College, University of 

Cambridge, Inglaterra

LOCAL: Corpus Christ i 

College, University of 

Cambridge, 

Inglaterra

 LOCAL: Costa 

Leste ou Oeste dos 

EUA, Inglaterra

Ano de Ensino/Idade 8º ano - 13 e 14 anos 1º,  2º e 3º ano do Ensino Médio
1º,  2º e 3º ano do Ensino 

Médio

1º,  2º e 3º ano do Ensino 

Médio

1º,  2º e 3º ano do 

Ensino Médio
1º, 2º e 3º ano EM

mailto:dpires@worldstudy.com.br
mailto:mbrisolara@worldstudy.com.br


  

 

 

 

Data de embarque: 08 de julho de 2018 15 de julho de 2018
Julho 2018 ( diversas 

datas)
14 julho de 2018 14 julho de 2018

EUA- COSTA LESTE - 

15 de julho de 2018                                          

INGLATERRA - 25 

de junho de 2018

Data de retorno: 03 de agosto de 2018 28 de julho de 2018 Julho 2018 (diversas datas) 28 de julho 2018 28 de julho 2018

EUA - COSTA LESTE 

- 22 de julho de 

2018                                                    

INGLATERRA - 02 

julho de 2018

Duração
3 semanas em Londres + 3 dias em Paris + 

1 dia em Lisboa
2 semanas 9 dias 2 semanas 2 semanas 7 dias

Acomodação

Londres: residência estudantil em quarto 

indiv idual com banheiro privativo; Paris: 

hotel categoria 3* em quarto triplo; 

Lisboa: hotel categoria 3* em quarto 

duplo.

Residência estudantil no campus 

da UBC em quarto indiv idual ou 

duplo

Quartos duplos com 

banheiro compart ilhado, 

no campus da 

universidade

Quartos individuais com 

banheiros 

compart ilhados

Quartos individuais 

ou duplos, com 

banheiros 

compart ilhados

Quartos duplos, 

com banheiros 

compart ilhados

Alimentação

Londres: Café da manhã, almoço e jantar 

e packed lunch nos dias de passeio; Paris: 

café da manhã; Lisboa: café da manhã

3 refeições por dia no campus

Todas as refeições 

realizadas no campus 

estão incluídas.

Café da manhã, almoço 

e jantar, packed lunch 

nos dias de passeio. 

Café da manhã, 

almoço e jantar, 

packed lunch nos 

dias de passeio. 

Café da manhã, 

almoço e jantar, 

packed lunch nos 

dias de passeio. 

Passagem Aérea TAP: USD 1560 + taxas
Valor sob consulta com a World 

Study

Valor sob consulta com a 

World Study

Valor sob consulta com a 

World Study

Valor sob consulta 

com a World Study

Valor sob consulta 

com a World Study

Número de Vagas 25 Vagas 10 vagas
Vagas limitadas e sob 

consulta
10 vagas 5 vagas

10 vagas para 

matriculas 



  

 

 

O que inclui:

Material didático, 3 semanas de aulas de 

inglês, passeios, 3 refeições por dia, 

transfer in e out; café da manhã em 

Lisboa; café da manhã em Paris; Eurostar; 

Seguro Viagem Internacional.

2 semanas de curso; 

acomodação no campus da 

UBC; 3 refeições por dia no 

campus; transfer in and out do 

aeroporto; assistência médica 

local; eventos sociais; excursões 

a pontos turísticos e culturais; 

transporte durante as excursões.

Palestras e workshops em 

que os alunos terão 

contato direto com a 

profissão escolhida. Aulas 

prát icas e visitas técnicas 

de interesse de cada área. 

At ividades de Liderança 

durante todo o programa. 

Programa de conteúdo 

acadêmico em inglês, 

para alunos que 

desejam aprofundar seu 

conhecimento sobre 

determinados assuntos, 

em um ambiente 

tradicional em um 

college de Cambridge. 

Além das matérias 

acadêmicas, os alunos 

ainda realizam 

workshops criat ivos e 

assistem a uma Master 

Class por semana. Os 

grupos são reduzidos, 

permit indo uma 

atenção diferenciada 

dos instrutores, muitos 

deles professores da 

inst ituição.

Programa voltado a 

estudantes que 

desejam fazer o 

ensino superior em 

uma inst ituição 

britânica. 

Tour guiado nas 

melhores 

universidade de 

cada região, 

Palestra com o 

Departamento de 

Admissão das 

Universidades, 

Seminários sobre 

como fazer 

Application e 

Essay

O que inclui 

(acadêmico):

Ativ idades de integração, arte e 

esportes, v isitas guiadas e com aulas a 

pontos turísticos e durante excursões;

Aulas com os professores da UBC 

pela manhã; workshops de 

comunicação intercultural e 

questões de globalização à 

tarde.  O aluno escolhe entre 5 

áreas para estudar: Digital 

Futures, International Law & 

Diplomacy, Environmental 

Science and the Prevention of 

Natural Disasters, Outlaw 

Economics: A Rogue History of 

Capitalism e Game Writing and 

Concept Development.

Acomodação no campus 

da universidade, todas as 

refeições feitas no campus, 

todos os materiais 

ut ilizados no curso, 

palestras sobre liderança, 

eventos sociais, visitas 

técnicas a locais 

relacionados ao curso, 

excursões a pontos 

turíst icos e culturais, 

t ransporte durante as 

excursões

Acomodação no 

campus da 

universidade, todas as 

refeições feitas no 

campus, todos os 

materiais ut ilizados no 

curso, eventos sociais 

incluindo jantar formal 

em um dos tradicionais 

halls de Cambridge, 

excursões a pontos 

turíst icos e culturais, 

t ransporte durante as 

excursões.

Acomodação no 

campus da 

universidade, todas 

as refeições feitas no 

campus, todos os 

materiais ut ilizados 

no curso, eventos 

sociais incluindo 

jantar formal em um 

dos tradicionais halls 

de Cambridge, 

excursões a pontos 

turíst icos e culturais, 

t ransporte durante 

as excursões.

Acomodação no 

campus da 

universidade ou 

hotel, todas as 

refeições, visitas ao 

campus das 

Universidades, 

Session com o 

Departamento de 

Admissão das 

Universidades



  

 

 

 

 

 

 

O que inclui 

(passeios)

Entrada no London Eye, Entrada no 

Museu de Cera Madame Tussauds, Tour 

no Estádio de Wembley, Excursão ao 

Castelo de Windor, Excursão ao Castelo 

de Warwick, Jantar no Hard Rock Café, 

Refeição em um Pub, Entrada no Harry 

Potter Studios Tour, Ingresso para um 

Musical do West End.

Night Market; Vancouver Art 

Gallery; Lynn Valley Suspension 

Bridge; City Tour em Vancouver

Atividades Culturais e 

Turíst icas guiadas à tarde 

e noite.

Atividades Culturais e 

Turíst icas guiadas à 

tarde e noite.

Atividades Culturais 

e Turíst icas guiadas à 

tarde e noite.

Tour Universidades 

e Tour nas cidades

Custos Extras

Passaporte, Despesas Pessoas, Passagem 

Aérea, Alimentação e Transporte em 

Lisboa e Paris

Passaporte, Despesas Pessoais, 

Passagem Aérea, Visto, Carta de 

custódia, seguro v iagem, 

despesas pessoais

Transfer in e out nos EUA, 

Passaporte, Despesas 

Pessoais, Passagem Aérea, 

Visto de turista para os 

EUA ou passaporte 

europeu, Seguro Viagem 

Internacional

Transfer in e out, 

Passaporte, Despesas 

Pessoais, Passagem 

Aérea, Seguro Viagem 

Internacional

Transfer in e out, 

Passaporte, Despesas 

Pessoais, Passagem 

Aérea, Seguro 

Viagem 

Internacional

Transfer in e out , 

Passaporte, 

Despesas Pessoais, 

Passagem Aérea, 

Visto de turista 

para os EUA ou 

passaporte 

europeu, Seguro 

Viagem 

Internacional

Group Leader

Staff da World Study para grupo de 10 a 

19 alunos; Staff da World Study + 1 

professor convidado do Colégio para o 

grupo de 20 a 25 alunos; Staff da escola 

internacional a cada 10 alunos

Programa Indiv idual Programa Individual Programa Individual Programa Individual
Programa 

Individual

Documentação 

Necessária

Passaporte e autorização de v iagem 

desacompanhado (se não tiver no 

passaporte)

Passaporte, v isto (se necessário) 

e Autorização de Viagem de 

Menor Desacompanhado (se 

não tiver no passaporte)

Passaporte, visto (se 

necessário) e Autorização 

de Viagem de Menor 

Desacompanhado (se não 

t iver no passaporte)

Passaporte, visto (se 

necessário) e 

Autorização de Viagem 

de Menor 

Desacompanhado (se 

não t iver no passaporte)

Passaporte, visto (se 

necessário) e 

Autorização de 

Viagem de Menor 

Desacompanhado 

(se não t iver no 

passaporte)

Passaporte, visto 

(se necessário) e 

Autorização de 

Viagem de Menor 

Desacompanhado 

(se não t iver no 

passaporte)



  

 

 

Valores £ 4.375 + USD 140 (taxa World Study)
CAD 3.900 + USD 300 (taxa de 

matrícula)

USD 410 ( Matricula ) e USD 

3.095

GBP 3.180,00 + Taxa 

World Study USD 140

GBP 3.180,00 + Taxa 

World Study USD 140

USD  3.295,00 + 

Taxa World Study 

USD 140

Formas de 

Pagamento

Entrada Taxa World Study USD 140 + GBP 

540 e saldo em até 45 (quarenta e cinco) 

dias antes do embarque; Entrada da Taxa 

da World Study + GBP 540 e saldo 

parcelado em 8 vezes de GBP 480, sem 

juros, através de boleto bancário ( de 

novembro/17 a 5 junho/18); Entrada da 

Taxa World Study + GBP 540 e saldo 

parcelado em 8 vezes de GBP 221, 

através de boleto bancário ( de 

novembro/17 à 5 de junho/18), mais 10 

(dez) vezes de GBP 248 no cartão (com 

juros) a partir de julho/18. Parcelas fixas 

em reais.

Entrada de USD 300 + CAD 500 + 

CAD 1.700 na aceitação do 

programa + CAD 1.700 até 15 de 

maio de 2018.

sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta


