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Imagine essas situações: você irá sair de férias e viajar 
para o exterior; ou então, alguém de outra país te pede 
uma informação. Como se comunicar nessas ocasiões?

Por essas e outras, é essencial aprender novos idiomas! 
Afinal, com a internet e o uso das redes sociais, se 
relacionar com pessoas de diferentes localidades se 
tornou algo comum.

CCom um curso de idiomas, você irá adquirir a 
capacidade de se comunicar em uma língua 
estrangeira, podendo ulizar esse diferencial em seu 
currículo.

LLembre-se: ao saber outro idioma, você rompe 
fronteiras! E com um curso da Cruzeiro do Sul Virtual, 
você invesrá em conhecimento e abrirá seus 
horizontes para um mundo de possibilidades.

Fazer um curso de idiomas fará com que você se 
destaque no mercado de trabalho, conquistando mais 
oportunidades.

JÁ PENSOU COMO
UM CURSO DE IDIOMAS 
PODE FAZER TODA
A DIFERENÇA NA
SUA VIDA?



Se você é estudante e já começou a buscar sua posição 
no mercado de trabalho, ter um curso de idiomas no 
seu currículo com certeza fará toda a diferença em um 
processo selevo. 

Se pensa em fazer um intercâmbio, fazer um curso de 
idiomas pode ser a base para esse passo promissor.

Um curso de idiomas pode ser úl de diversas 
maneiras! A QUEM SE DESTINA



São 24 opções de cursos de línguas estrangeiras, entre 
eles inglês, espanhol e japonês, para fazer de onde 
quiser e a hora que desejar.

Todos de curta duração e com excelente custo 
benecio. Ainda, se você é estudante de uma das 
instuições da Cruzeiro do Sul Educacional, pode 
ulizar o conteúdo como avidade complementar. 

Aprender idiomas on-line pode ser imensamente 
produvo na Cruzeiro do Sul Virtual. Ideal para quem 
busca atualização de suas qualificações, os cursos de 
idiomas da Cruzeiro do Sul Virtual oferecem conteúdo 
de qualidade aliado à flexibilidade de tempo.

VENHA PARA CRUZEIRO 
DO SUL VIRTUAL!

QUER APRENDER UM 
CURSO DE IDIOMAS 
ONLINE? 



Acesse o site da Cruzeiro do Sul Virtual, escolha seu 
curso e ultrapasse as fronteiras para ganhar o mundo!

Viu como é fácil fazer um curso de idiomas? Por isso 
não perca mais tempo. Invista em você e no seu futuro!

Se inscrever é muito fácil! Acesse o curso de idioma de 
sua preferência e conheça mais sobre ele. Na página do 
curso você terá todas as informações, desde carga horária 
até preço do curso e acesso ao cadastro para inscrição.

• Inglês (EUA)
• Inglês (Inglaterra)
• Irlandês (Gaélico)
• Italiano
• Japonês
• Persa (Farsi)
•• Polonês 
• Português (Brasil)
• Russo
• Sueco
• Turco
• Vietnamita

Veja quais são os cursos:
• Alemão
• Árabe 
• Chinês  
• Coreano
• Espanhol
•• Espanhol (Espanha)
• Filipino (Tagalo)
• Francês
• Grego
• Hebraico
• Hindi
• Holandês

CONHEÇA QUAIS
SÃO OS CURSOS DE 
IDIOMAS OFERECIDOS 
PELA CRUZEIRO DO 
SUL VIRTUAL



cruzeirodosulvirtual.com.br

3003-1189
(capitais e regiões metropolitanas)

0800-721-5844
(demais localidades)
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