Testemunhos
“Obrigado por terem organizado o programa de imersão em francês para negócios nesse verão. Foi uma experiência
magnífica! Recomendo fortemente esse programa a todos que querem melhorar o francês em algumas semanas e
passar um verão em Montreal para aproveitar tudo que essa cidade tem a oferecer.”
Jaymie Park, Canadá – Escola de Verão, 2017.
“Agradeço enormemente por todas as atividades propostas pela Escola de Verão de Francês para Negócios. Guardarei
ótimas lembranças da minha estada na HEC Montreal e no Canadá no geral.”
Juan YIN, China – Escola de Verão, 2017.
“Teresa e Blanca melhoraram muito o francês delas. Os cursos eram muito interativos e interessantes. Os professores
são muito simpáticos e as oficinas muito úteis. Sem contar as inúmeras atividades que são oferecidas pela Escola de
Verão de Francês para Negócios. Além disso, Montreal é uma cidade ideal para passar o verão! Excelente!”
Maria Lorente (mãe e tia de duas participantes), Venezuela/Espanha – Escola de Verão, 2017.
“Eu me inscrevi neste programa com o objetivo de aprender mais sobre o meio cultural e econômico de Montreal, de
melhorar meu francês e de encontrar pessoas interessantes do mundo inteiro. Nesse sentido, posso afirmar que a Escola
de Verão de Francês para Negócios excedeu em muito minhas expectativas.”
Seth Hewitt, Estados Unidos. Verão de 2016.
“Gostei muito desse programa porque encontrei pessoas do mundo inteiro, o que é muito bom pra desenvolver minha
rede social. Também é um programa excelente para se adaptar à cultura do Quebec e, principalmente, à de Montreal.”
Lena Hillert, Erasmus University, Países Baixos. Verão de 2015.
“Essa Escola de Verão foi uma das melhores experiências que vivi e os agradeço por isso. Não poderia ter tido um
programa melhor nem ter escolhido um destino melhor. Adorei toda a formação e sinto muito falta de Montreal.
Aprendi muito e encontrei pessoas maravilhosas. Nunca esquecerei. Esse programa teve um grande impacto na minha
vida; por isso tudo, recomendei bastante essa Escola de Verão na minha universidade de origem.”
Rebecca Thomas, Universidade de Hull, Reino Unido. Verão, 2014.

