BARCELONA: A SUSTENTABILIDADE EM ARQUITETURA E URBANISMO 2020
Seguem algumas informações sobre o curso.
1. Na proposta que inclui o curso e acomodação, estão inclusas as visitas técnicas
como parte do curso e a acomodação pode ser em residência estudantil com cozinha
ou apartamento. Desta forma os quartos serão compartilhados por 2 ou 3 pessoas.
Não estão incluídas as refeições, mas orientaremos como fazer as refeições de forma
saudável e econômica.
2. A forma de pagamento é a seguinte:
•
•

•

•

Para pagamento somente do curso: 1500, euros entrada de 20 % e o restante
em 5X através de depósito bancário, a partir de janeiro.
Para pagamento do curso e acomodação: 1790 euros entrada de 20% e o
restante em 5x através de depósito bancário a partir de janeiro. Estes valores
poderão ser pagos em reais ou euros, sempre ao câmbio do dia
Faremos um bloqueio de passagem aérea a princípio, saindo de Guarulhos dia
27 de junho e retornando ao Brasil, dia 11 de julho: 1330, USD (ao câmbio do
dia) .Poderá ser pago da seguinte forma : entrada e parcelamento em 10 x no
cartão de crédito. Este pagamentos serão feitos diretamente a Agencia de
Turismo MONTE ALEGRE, de Piracicaba. Até o fechamento do grupo, os valores
estão sujeitos a mudança. Número mínimo de 15 participantes. Qualquer
modificação de data e horário de voo, não se encaixa neste grupo, ficando
desta forma, por conta do participante.
Os valores poderão ser pagos em reais ou euros, sempre ao câmbio do dia

3. A acomodação oferecida é do tipo residência estudantil e geralmente fica bem
localizada e de fácil acesso ao locais de interesse (UPC e visitas). Podem ser em quartos
duplos ou triplos.
4. Antes da viagem, emitimos uma confirmação do curso e da acomodação.
5. Recomendamos fazer um seguro de saúde pelo tempo da viagem.
6. Não é necessário visto, mas o passaporte deve ter validade pelo menos até
dezembro de 2020.

7. O curso tem parte teórica, pela manhã̃ e à tarde atividades práticas com visitas
monitoradas.
8. As aulas e conferências e serão em espanhol, mas os professores sabem que estão
ensinando a alunos brasileiros. Terão algumas aulas ou conferencias em português,
com professores brasileiros. O prof. e Coordenador do curso o arq. André́ Blanco,
acompanhará o grupo nas atividades e dará́ suporte em todas as situações que for
necessário.
9. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo das aulas, entrem contato com ele: 1999787-8277.
10.O curso oferece certificado. Não tem prova, mas ao final, existe um momento de
apresentação de trabalhos, trocas de experiências e avaliação do processo, chamado
de "workshop de projetos" (vocês podem perguntar ao prof. André como funcionará).
11. As visitas serão acompanhadas por profissionais indicados pela UPC através do
prof. Juan Mercadé Brulles diretor do programa, o prof André Blanco coordenará as
atividades em conjunto com o prof. Juan de forma integrada.
12.O curso é destinado a todos os profissionais que tenham a cidade como objeto de
estudo.
13.O número mínimo de alunos é 20 e 40 no máximo.
Atividades Culturais e paralelas:
Como vocês sabem o curso ocorrerá em pleno verão mediterrâneo, os dias são muito
longos e ensolarados, anoitecendo as 10h da noite, propiciando um maior
aproveitamento de Barcelona.
Em julho tradicionalmente acontecem vários eventos culturais pela cidade: um deles é
o Famoso Festival GREC de Barcelona, cheio de atrações diversificadas de música,
dança, teatro, etc.

Enfim, não dá para perder essa oportunidade de vivenciar arte, arquitetura, ambiente
e sustentabilidade, conhecendo de várias formas a fantástica Barcelona e a bela região
da Espanha.
Vale ressaltar que a realização que o curso é uma parceria institucional entre a UPC
(Universidade Politécnica da Catalunha), Instituto Ambiente Total e várias Instituições
brasileiras e espanholas reconhecidas internacionalmente.
Se tiver interesse em saber mais detalhes sobre o programa das aulas, envie seu e-mail
ou telefone, para que possamos entrar em contato.
Mande um e-mail para: contato@ambientetotal.org.br
Telefone: (19) 3402-7588,
Whatsapp: (19) 99822-0307-Carmen
Será muito bom contar com a presença de vocês.
Atenciosamente
Instituto Ambiente Total

