
Perguntas e respostas – Come Aboard 
 
 

 

O que é o Come Aboard? 
É um curso de inglês prático e rápido para capacitar profissionais de turismo que 
atuam diretamente com o público e que precisam do inglês para se comunicar em 

situações práticas do dia a dia e do trabalho. 
 

 

Para quem o Come Aboard é voltado? 
Para profissionais que trabalham direta ou indiretamente com atendimento a 
turistas e que possuem pouco ou nenhum conhecimento de inglês. 

 
 

Qual o tempo de duração do curso? 
O Come Aboard é dividido em dois módulos: Iniciante, para quem tem pouca ou 

nenhuma noção do idioma e Elementar, para quem possui algum conhecimento da 
língua.  
 

Cada módulo tem duração de quatro meses e meio cada, num total de 36 aulas.  
 

Desta forma, o aluno que ingressar no módulo 1 demorará 9 meses para concluir o 
curso. 

 
As aulas são ministradas duas vezes por semana, com duração de uma hora cada. 
 

 
Quando as aulas terão início? 
As primeiras turmas terão início na segunda semana de agosto e seguem até 

dezembro de 2012.  
 

 

Qual o benefício do curso? 
Para os profissionais, é uma oportunidade de aprender inglês de qualidade, a um 
baixo custo e num curto espaço de tempo. É perfeito para aqueles que desejam 

aproveitar as oportunidades de empregos que virão a reboque da realização de 
grandes eventos e da chegada de milhares de turistas ao Rio de Janeiro. 
 

Para empresas, é uma oportunidade de investir em seus funcionários com o 
objetivo de oferecer um atendimento de qualidade superior aos seus clientes. 

 
Ao final do curso, o profissional saberá falar com segurança; atender, fazer 
sugestões e passar informações para estrangeiros; participar de diálogos informais; 

lidar com reclamações e oferecer soluções. 
 



Onde o curso é oferecido? 
Na sede do Sindetur/RJ, localizado no Centro do Rio de Janeiro, e também nas 
unidades do Britannia - Barra Marapendi, Barrashopping, Barrinha, Gávea, Ipanema 

e Lagoa. 
 
Os endereços são: 

 
Sindetur/RJ - Rua da Quitanda, 52, 7º andar, Centro. Tel.: (21) 2232-2687 

 
Britannia Barra Marapendi - Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 222 bloco 2 loja 
133. Tel.: (21) 2493-3399  

 
Britannia BarraShopping - Av. das Américas, 4430, loja F. Tel.: (21) 3486-3167 

 
Britannia Barrinha - Av. Vitor Konder, 406. Tel.: (21) 2484-2005 
 

Britannia Gávea - Rua General Rabelo, 36. Tel.: (21) 2511-0143 
 

Britannia Ipanema - Rua Redentor, 105. Tel.: (21) 2511-0940 
 
Britannia Lagoa - Av. Epitacio Epitácio Pessoa, 5030. Tel.: (21) 2286-6444 

 
 

 

Quais as Opções de horários: 
 

 Módulo 1  

2ª e 4ª  
Período da tarde: das 12h às 13h ou das 13h às 14h 

Período da noite: das 18h às 19h ou das 19h às 20h 
 
3ª e 5ª 

Período da tarde: das 12h às 13h ou das 13h às 14h 
Período da noite: das 18h às 19h ou das 19h às 20h 

 
 Módulo 2 

2ª e 4ª  

Período da tarde: das 12h às 13h ou das 13h às 14h 
Período da noite: das 18h às 19h ou das 19h às 20h 

 
3ª e 5ª 
Período da tarde: das 12h às 13h ou das 13h às 14h 

Período da noite: das 18h às 19h ou das 19h às 20h 
 

 

Qual o investimento do curso?  
 



 Valores e inscrições para aulas no Sindetur/RJ:  
 

Para associados ao Sindetur/RJ ou à Abav/RJ o investimento será de 
R$800,00 à vista ou cinco parcelas de R$160,00.   

 
Para não associados o valor será de R$1.150,00 ou cinco parcelas de 
R$230,00 

 
As inscrições devem ser feitas diretamente na sede do Sindetur/RJ 

 
 Valores e inscrições para aulas nas filiais do Britannia  

 

Para associados ao Sindetur/RJ ou à Abav/RJ o investimento será de 
R$1.110,00 ou cinco parcelas de R$220,00. Para não associados o valor será 

de R$1.150,00 ou cinco parcelas de R$230,00 
 
As inscrições devem ser realizadas diretamente nas unidades do Britannia ou 

pelo site.  
 

 
 Material didático: 

Para cada módulo o aluno deverá adquirir um livro no valor de R$70,00. 
 
 

No caso de pagamento parcelado, qual o vencimento do 
boleto? 
O vencimento será todo dia 5 do mês subsequente. 

 
 

Existe limite de números por turma?  
O número mínimo de alunos por turma é de 10 e o máximo de 20. 
 

 

Qual o processo para matrícula? 
 
Quem optar por ter aulas no Sindetur/RJ deverá ir até a sede do sindicato, 

localizado na Rua da Quitanda, 52, 7º andar, Centro; preencher a ficha de inscrição 
requerida e pagar o boleto com o valor da forma de pagamento escolhida acrescida 
de R$ 70, referente ao custo do material didático. 

 
Na ocasião será entregue também um contrato, que poderá ser entregue no mesmo 

dia ou no primeiro dia de aula. 
 
Quem optar por ter aulas em uma das filiais do Britannia deve se dirigir 

diretamente à unidade escolhida ou ligar para (21) 2286-6444. 
 

 


