Alcance seus
objetivos de estudo com o

Inglês Acadêmico

Estudar pode ser desafiador e estressante, por isso o
programa de 5 semanas de Inglês Acadêmico foi criado
para focar no que você precisa enquanto estuda para
seu diploma ou graduação em um instituto australiano.
Podemos compartilhar nossa experiência e ajudar você
a desenvolver as habilidades das quais precisará para
estudar em uma faculdade ou universidade, dando a
você percepções e conhecimento sobre o que esperar e
como alcançar o sucesso.

Como funciona

O curso de 5 semanas é para estudantes que atualmente buscam um diploma ou graduação e precisam de uma orientação/suporte
adicional ou estudantes que começarão os estudos e precisam se preparar para garantir seu sucesso.
Você pode escolher estudar o Inglês Acadêmico 2 ou o Inglês Acadêmico 3 dependendo do nível dos estudos futuros. Dentro de cada
um dos dois níveis, você pode escolher estudar 5 semanas no Módulo A ou B, ou 10 semanas no A+B. Cada módulo está voltado para
áreas que auxiliarão você quando começar seus estudos na faculdade ou universidade.

Módulo A
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Estudantes
de diploma

Pratique e conclua duas avaliações escritas em sala de
aula – Redação de Contraste e Comparação e Descrição
de Processo.
Estas diferentes tarefas escritas são o que você pode
esperar em qualquer campo de estudo em uma
universidade ou escola técnica.

Estudantes
de graduação

Pratique e conclua duas avaliações escritas em sala de
aula – Redação de Descrição Gráfica e Causa e Efeito.
Estas diferentes tarefas escritas são o que você pode
esperar em qualquer campo de estudo em uma
universidade ou escola técnica.

Prepare e apresente um Seminário.
Você pesquisará um assunto contemporâneo em seu
campo de interesse e preparará uma apresentação de 10 a
12 minutos com recursos visuais, bem como alguns pontos
de discussão para sua plateia participar de uma discussão
de 5 minutos sobre o seminário.

Pratique e conclua um Seminário.
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Módulo B

Você aprenderá como ler textos acadêmicos
detalhadamente e depois resumir as informações em
2.000 palavras.

Participe de uma Tarefa Oral Colaborativa com seus
colegas de classe.
Esta tarefa mostra sua capacidade de interagir em uma
discussão colaborativa em grupo, do modo que precisará na
faculdade e futuramente no ambiente de trabalho.

8 coisas que você dominará
durante o programa de 5 semanas
1

Você melhorará suas habilidades de estudo, leitura, escrita, escuta e fala,
bem como treinará gramática e desenvolverá seu vocabulário. Você
precisará disso na faculdade ou universidade para se comunicar de forma
eficaz.

2

Sessões de avaliação privada com seu professor para garantir que você
tenha as habilidades exigidas para concluir cada avaliação no tempo
certo.

3

Você realizará tipos de avaliações que poderá vivenciar em seus estudos
futuros.

4
5
6
7

Você aprenderá como integrar o uso de tecnologia ao aprendizado e
produção de trabalho de curso – valiosos para suas tarefas futuras.

8

Você será eficiente ao administrar a quantidade de leitura preparatória
exigida para dar a você a melhor oportunidade de sucesso desde o
primeiro dia de seu curso na faculdade ou universidade.

Como evitar o plágio em seus relatórios e redações.
Consolidar suas habilidades no idioma, pesquisas e apresentações. Esta é
a chave do sucesso para seus futuros estudos.
Você aprenderá e treinará habilidades de gestão do tempo como a
capacidade de administrar múltiplas tarefas acadêmicas simultaneamente.
Você precisará dominar tudo isso para seus estudos futuros na faculdade
ou na universidade.
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Pratique e conclua um Relatório de Pesquisa de 1.000
palavras usando métodos reais de pesquisa acadêmica.

Prepare e apresente um seminário de 20 minutos.
Você pesquisará um assunto contemporâneo em seu
campo de interesse e preparará uma apresentação de 15
minutos com recursos visuais, bem como alguns pontos de
discussão para sua plateia participar de uma discussão de
5 minutos sobre o seminário.
Pratique e conclua uma Redação de Pesquisa sobre o
tópico de sustentabilidade.
Você precisará pesquisar o tópico e escrever uma redação
acadêmica de 1.600 palavras.

Os lugares são limitados, inscreva-se
hoje mesmo!
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