
O Academic English (Inglês Acadêmico) é um 
programa de quatro níveis projetado para 
estudantes estrangeiros que querem entrar  
em estudos de graduação e pós-graduação.  
Os cursos ajudam os estudantes a desenvolverem 
habilidades de idioma e formação acadêmica para 
obter sucesso nos cursos técnicos, universidade e 
no local de trabalho.

AE
Alcance seus objetivos de 
estudo com o
Inglês Acadêmico  



Sobre os programas Navitas English
• Professores experientes e qualificados
• Oportunidades de participar de grupos de trabalho e 

atividades com base em tarefas durante o curso
• Taxa de aprovação de 92% para Inglês Acadêmico*

Atributos do programa
• Classes fechadas e intensivas adequadas às 

necessidades do grupo, com feedback personalizado
• Desenvolver habilidades no inglês para usar  

em contextos acadêmicos
• Ter a oportunidade de participar de projetos de grupo
• Ganhar confiança para se apresentar em seminários
• Sessão individual de consultoria acadêmica com  

seus professores
• Opções myStudy diárias

Capabilities developed at each level of Academic English

AE4

Prepara você para entrar  
em programas de graduação 
com uma exigência de 
admissão de 6.5 ou mais  
no IELTS

Use habilidades de comunicação adequadas para iniciar, negociar, conceder e justificar 
ideias em discussões acadêmicas

Compreender, analisar, criticar e questionar ideias em textos escritos e falados

Demonstrar a capacidade de integrar múltiplas perspectivas para ampliar a discussão de 
um problema na escrita acadêmica

AE3

Prepara você para entrar  
em programas de graduação 
com uma exigência de 
admissão de 6.0 ou mais  
no IELTS

Desenvolver argumentos ou discussões usando vocabulário formal,  
linguagem e discurso estruturado com rigor acadêmico apropriado

Participar de forma eficaz de trabalhos de grupo usando habilidades  
de comunicação para discursar, revezar e resolver problemas

Demonstrar independência e autonomia no aprendizado acadêmico  
ao conduzir pesquisas, auto avaliação e reflexão

AE2

Prepara você para entrar em 
programas de educação mais 
elevados com uma exigência 
de admissão de 5.5 no IELTS 
sem nenhuma categoria com 
menos de 5.0#

Participar de forma eficaz em trabalhos de grupo usando habilidades  
de comunicação para chegar a decisões e concluir tarefas

Redigir estudos acadêmicos para incluir uma gama de expressões,  
verbos e substantivos, além de vocabulário acadêmico

Demonstrar habilidades acadêmicas incluindo autoavaliação,  
habilidades de pesquisa e integridade acadêmica

AE1

Prepara você para a entrada 
em programas da fundação, 
AE2 e outros programas  
que requisitam nível 
intermediário-avançado.

Realizar pesquisas, interpretar dados e mostrar resultados em 
apresentações e relatórios factuais e estudos argumentativos

Entender e usar vocabulário acadêmico, estrutura de parágrafo  
e gramática, como nominalização em trabalhos escritos

Comunicar-se de forma eficaz em discussões de grupo  
expressando opiniões, persuadindo e dando feedback

AE1 AE2 AE3 AE4

Sobre o Inglês Acadêmico
Os cursos de Inglês Acadêmico ajudam os estudantes a 
desenvolverem seu inglês e habilidades de redação, permitindo 
que eles tenham sucesso em futuros estudos na universidade, 
cursos técnicos e TAFE.

Estudantes intermediários que querem desenvolver seu 
conhecimento no idioma e no vocabulário para contextos 
acadêmicos se encaixam melhor no curso Inglês Acadêmico 1.

Estudantes acima do intermediário que querem desenvolver 
confiança nas habilidades de comunicação para se envolverem 
em trabalhos de grupo para pesquisar, justificar e apresentar 
ideias se encaixam melhor no Inglês Acadêmico 2.

O Inglês Acadêmico 3 se concentra em ensinar os alunos a 
consolidar as habilidades de linguagem, pesquisa e 
apresentação. Este conjunto de habilidades é mais adequado 
para alunos pré-avançados que se preparam para a universidade.

Os alunos de Inglês Acadêmico 4 aprenderão a se envolver com as 
informações em um nível mais profundo, incorporando análise e 
resposta crítica nas formas escrita e falada. Este conjunto de 
habilidades é mais adequado para alunos avançados que se 
preparam para obter diplomas universitários em nível de 
mestrado ou superior.

Estudantes que possuem uma qualificação em Inglês Acadêmico 
podem usar o idioma inglês em contextos acadêmicos, ajudando 
a se destacarem em seus futuros objetivos de viagem, trabalho e 
estudo.

For more information visit navitasenglish.edu.au to view 
our Course Dates Calendar.

Leitura Redação Fala Compreensão
CAPACIDADES

Inglês Acadêmico 1: 111367A, Inglês Acadêmico 2: 111368M,  
Inglês Acadêmico 3: 109382J, Inglês Acadêmico 4: 109383H. 
Courses are delivered by Navitas English Services Pty Ltd (ACN 002 069 730), 
CRICOS Provider 00289M. NAVE221118-0928_1122_AW 

Places are limited, apply today!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au

Follow us
@navitasenglish 

*  Navitas English and Testing 2018 Learning and Teaching Report
#  Please refer to the list of  Direct Entry Agreements for details of entry 

requirements to Navitas English pathway partners.
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