ESCOLA DE VERÃO
DE FRANCÊS PARA NEGÓCIOSL
LÍNGUA E CULTURA
MONTREAL (QUEBEC) – CANADÁ

ÚNICO NA AMÉRICA DO
NORTE, ESSE PROGRAMA DE
IMERSÃO DE 4 SEMANAS SE
CARACTERIZA POR:
• Cursos intensivos creditados de
francês para negócios, língua e
cultura (níveis oferecidos: de iniciante
a intermediário/avançado)
• Oficinas interativas de comunicação
oral em torno de competências e
temas ligados ao mundo dos negócios
francófonos
• Seminários e conferências sobre
marketing e gerenciamento
relacionados ao tema da criatividade
• Visitas a empresas (Hydro-Québec,
Radio-Canada, le Cirque Éloize,
Moment Factory, la Cité du cinéma...)
• Atividades socioculturais e
esportivas ricas e variadas
• Opção de alojamento no campus

DE 15 DE JULHO A 9 DE AGOSTO, 2019
Com a internacionalização dos
negócios, o domínio de várias línguas
representa um trunfo importante,
independentemente da carreira
escolhida.
HEC Montréal, primeira escola universitária de gestão fundada no Canadá,
estabeleceu, nesse sentido, uma Escola
de Verão de Francês para Negócios que
te permitirá alcançar plenamente os
seus objetivos linguísticos.
Para um descritivo detalhado da Escola
de Verão de Francês para Negócios da
HEC Montréal, visite nossa página web:
francesnegocios-imersao.hec.ca
+ 1 514 340-6000, ramal 2234
immersion@hec.ca
HEC Montréal foi a primeira escola de gestão
da América do Norte a obter as três certificações
mais importante da área:
AMBA, AACSB International e EQUIS.

ESCOLA DE VERÃO
DE FRANCÊS PARA NEGÓCIOSL
LÍNGUA E CULTURA
MONTREAL (QUEBEC) – CANADÁ

A ESCOLA DE VERÃO DE
FRANCÊS PARA NEGÓCIOS DA
HEC MONTRÉAL REPRESENTA
TAMBÉM UMA OPORTUNIDADE
DE VIVER PLENAMENTE NO
RITMO DE MONTREAL:
• Considerada a segunda maior cidade
francófona do mundo, depois de Paris

• Reconhecida por sua riqueza histórica
e sua oferta cultural diversificada
• Apreciada por sua qualidade de vida
e seu ambiente seguro e amigável
• Caracterizada por um custo de vida
acessível comparado com o resto da
América do Norte e com a Europa
• Situada próxima de lugares atrativos
como Quebec, Boston e Nova Iorque

VALOR: C$ 1 875
Para um descritivo detalhado da Escola
de Verão de Francês para Negócios da
HEC Montréal, visite nossa página web:
francesnegocios-imersao.hec.ca
+ 1 514 340-6000, ramal 2234
immersion@hec.ca

HEC Montréal foi a primeira escola de gestão
da América do Norte a obter as três certificações
mais importante da área:
AMBA, AACSB International e EQUIS.
SDG-14298

•C
 lassificada recentemente como
a melhor cidade universitária
do Canadá (segundo a empresa
britânica QS)

