Aperfeiçoe o seu portfolio durante as férias de julho de 2018
estudando na UAL!
Os seis colleges da UAL oferecem uma ampla escolha de cursos na área de Art & Design com o intuito de
estimular a sua criatividade e desenvolver trabalhos que enriquecerão o seu portfolio. O programa de três
semanas Summer Study Abroad na UAL é realizado em julho e agosto, proporcionando uma oportunidade
para você viajar e estudar durante o período das férias do Brasil.

Local: Central Saint Martins

Local: Chelsea College

Datas dos cursos: 02 a 20 de julho ou 23 de julho a 10 de

Data do curso: 02 a 20 de julho (3 semanas)

agosto

Preço: £1,900

Preço: de £1,900 a £2,100

Opção de curso:

Opções de cursos: 02 a 20 de julho ( 3 semanas)

• Digital Textile Design

• Experimental Fashion Knitwear (Malharia experimental)
• Fashion Design: Menswear
• Textile Design (esgotado para 2017)
• Fashion Communication
• Fashion Design (esgotado para 2017)
Opções de cursos: 23 de julho a 10 de Agosto (3 semanas)
• Advanced Fashion Design
• Fashion Design
• Fashion Communication
• Fashion Design: Menswear

Local: London College of Fashion (8 semanas)
Data do Curso: 11 Junho a 3 de Agosto
Preço: £ 5,200
• Introduction to Fashion Business
• Introduction to Fashion Design
Data do curso: 7 de maio a 8 de Junho ( 5 semanas)
Preço: £3,600
• Styling

Cursos combinados com inglês English Plus Language Centre
Para quem também quer melhorar o nível de inglês, além de estudar moda, há as seguintes opções no Language Centre da UAL.
Programação: 15 horas semanais de aulas de inglês e 07 horas semanais de aulas práticas na área de estudo escolhida.
Datas dos cursos: 30 Julho a 20 de Agosto ( 4 semanas) ou 30 de julho a 6 de agosto ( 2 semanas)
Preço: de £1,400 a £2,580
Opcões de cursos: Fashion Design ( CSM) e Fashion Styling ( LCF)
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