Você quer ir
atrás do seu
sonho de
estudar na
Austrália?

Por mais de 40 anos, a Navitas English ensina os estudantes a alcançarem suas metas de
educação e carreira através do curso de inglês acadêmico.
Temos a reputação de uma sólida instituição de superior qualidade e construímos
nosso sucesso apoiado em ideias centrais de ensino personalizado e de qualidade, além
do excelente suporte que garantirá que você alcance seu potencial de forma rápida e
eficaz.
Sua jornada será instigante e desafiadora, mas você crescerá desde o momento
que começar seus estudos conosco.

Nem todos os cursos de inglês
são criados da mesma forma!
Nosso curso de inglês acadêmico foi desenvolvido para se concentrar em
duas principais áreas e otimizar o aprendizado, fazendo com que nosso curso
seja líder em sua classe na Austrália. É a chave para acessar os estudos e
preparar você para o futuro.

O que isso significa para você?
A Navitas English não apenas lhe oferece acesso a diversas instituições de ensino na Austrália, expandindo seu
potencial educacional e profissional, como também oferece a você a base perfeita para os estudos em seu primeiro ano
na universidade, faculdade ou TAFE.
Você desenvolverá as ferramentas e a experiência, se tornando mais eficiente nos estudos, nas pesquisas e na
conclusão de suas tarefas. Você navegará por sistemas on-line com mais rapidez e confiança. Sua independência vai
crescer e você aprenderá a importância da integridade acadêmica e padrões australianos.
Esse nível de detalhe, suporte e foco de nosso curso de inglês acadêmico é garantido por oferecer a melhor base para
seus estudos futuros. Diferente de outros programas de testes, nosso currículo de curso premium ajudará você a
desenvolver a estrutura para sua futura carreira e outras áreas da sua vida.

12 coisas importantes que você precisa saber
sobre nosso Curso de Inglês Acadêmico
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O inglês acadêmico é certificado para atender a mais de
70 exigências de ingresso em universidades – isso
significa que quando você concluir com sucesso o inglês
acadêmico, poderá começar sua universidade,
faculdade ou estudos TAFE sem a necessidade de fazer
um teste de inglês como o IELTS ou PTE.
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Sabemos das dificuldades dos estudantes no
primeiro ano na universidade, faculdade ou
TAFE, que podem levar à desistência.
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Nosso curso foi projetado para evitar que isso
aconteça, garantindo que qualquer
investimento que você faça não seja
desperdiçado.
Você desenvolverá o conhecimento de como
pesquisar de forma eficiente, tornando-se um
especialista em gestão de tempo e expandindo
seu pensamento crítico.
Você aprenderá a mesma gestão de ensino e
sistemas de referência usados na maioria das
universidades e faculdades da Austrália. Isso
significa que você está em posição de
vantagem desde o primeiro dia.
Diferente das demais, a Navitas English sempre estará
pronta para ajudar você, nós prometemos. Ofereceremos
a você um suporte no idioma inglês para o futuro. Sim,
estamos presentes para oferecer suporte gratuito pelo
tempo que precisar em seus estudos futuros.
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Ele é um curso multinível projetado e criado
pela Navitas English concentrado em duas
áreas.
Nosso curso é certificado por mais de 70
instituições de ensino na Austrália.
Com uma taxa de aprovação de 93%*, o
seu progresso** está garantido.

Desenvolva e construa a confiança para
obter sucesso em atividades de grupo e
apresentações para futuros estudos e
progresso profissional.
Se está estudando na universidade,
faculdade ou TAFE e precisa de ajuda, você
pode acessar o inglês acadêmico por 5
semanas para ganhar a confiança e o
conhecimento para obter sucesso.

Não tem certeza do que é gestão de
aprendizado e sistema de referência? Você
sabe a diferença entre uma pesquisa literária
e um estudo de pesquisa? E você sabe o que
esperam de você na universidade, faculdade
ou TAFE?
Temos absoluto controle, à medida que você
aprende tudo isso e muito mais com nosso
curso de inglês acadêmico.

*September 2018 Teaching and Learning Report
**Progression based on attendance and successful completion of assignments
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Nossos professores de inglês acadêmico são
especializados, eles ensinam em nosso curso
exclusivamente.
Com uma duração média de 10 semanas você
vai acelerar seu sucesso.
As avaliações são projetadas para refletir a
ampla gama de disciplinas ao estudar em uma
universidade, faculdade ou TAFE.
Nenhum teste de inglês é exigido pelos
parceiros de universidades, faculdades ou
TAFE quando você concluir com sucesso o
nosso curso.
Nossa promessa é auxiliar você para o futuro.
Nosso suporte gratuito para o idioma inglês
pretende dar a você um acesso fácil e rápido
aos nossos especialistas. Essas sessões
individuais de 15 minutos estão a apenas uma
ligação telefônica de distância.

Finalize os estudos. Aprenda e domine como
criar avaliações acadêmicas usando o
vocabulário certo, estruturas de frases
complexas e com a formatação e estilos de
referência corretos.
Melhore sua comunicação falada e escrita
através de apresentações em sala de aula e
tenha o melhor suporte para trabalhar em seu
pensamento crítico e habilidades para
resolução de problemas.

Como o curso lhe parece?
Para começar o inglês acadêmico, você precisará fazer um teste de
inglês gratuito conosco ou possuir um resultado aceitável nos testes
IELTS, PTE, Versant, TOEFL, iBT e PBT, HKDSE.
Estude presencialmente nos câmpus de Perth ou Sydney Hyde Park
ou on-line em diversos fusos horários.
Carga de estudo de segunda à sexta-feira de 20 horas por semana,
mais 5 horas de autoaprendizado focando em avaliações e tarefas
adicionais.
Você vai participar de uma entrevista individual para análise das
necessidades e discussões sobre seus estudos. Isso ajudará você a
planejar desde o primeiro dia do curso.

Um tamanho médio de sala de aula de 14 a 18 estudantes.
Durante seus estudos você terá uma série de consultas privadas
individuais com seu professor para garantir o progresso e o
desenvolvimento de habilidades.
As propostas do curso são baseadas em tarefas avaliadas, análises e
exames através dos sistemas MOODLE e Turnitin usados pela
maioria das universidades, faculdades ou TAFE na Austrália.
Estudos on-line são oferecidos via ZOOM e MOODLE permitindo que
os estudantes interajam com facilidade com seus professores e
colegas de classe, como o uso de salas de intervalo, janelas de
conversa e lousas digitais. Você terá acesso on-line a todos os
recursos acadêmicos e materiais de autoaprendizagem que precisar
24/7 para obter sucesso.
Para fazer seu curso de inglês acadêmico on-line, você precisará
apenas de um espaço silencioso com acesso à internet, um
computador ou laptop que tenha uma câmera e microfone ou
headset funcionando.

Gostaria de mais informações?
Clique ou escaneie o QR code abaixo para mais informações sobre o nosso
programa de Academic English e opções de estudo online.
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