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IELT 
O Sistema Internacional de Avaliação do 
Idioma Inglês (IELTS) avalia a proficiência 
de estudantes no inglês. Ele fornece 
oportunidades para os estudantes que querem 
viajar, estudar ou trabalhar em ambientes 
onde a língua inglesa é falada, reconhecido por 
provedores de educação de alto nível, governos 
e empregadores no mundo todo.
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Sobre a preparação para o IELTS
A preparação para o IELTS é um curso intensivo para estudantes 
se preparando para o exame do IELTS.

É um dos exames líderes do mundo para admissão em 
universidades, avanço de carreira e imigração.

Este curso se concentra em melhorar a proficiência nas 
habilidades de idioma e estratégias de teste, permitindo que os 
estudantes façam o teste do IELTS com confiança.

Estudantes podem garantir as melhores pontuações no IELTS 
desenvolvendo habilidades e estratégias, tais como:

• Entender informações específicas usando  
anotações eficientes

• Entender gráficos, tabelas e diagramas
• Expressar ideias de forma clara e eficiente em tarefas escritas
• Falar com confiança, usando estruturas de frase apropriadas

Uma qualificação do IELTS mostra que um estudante bem-
sucedido pode usar o idioma inglês em contextos acadêmicos, 
ajudando o estudante a se destacar em seus objetivos 
educacionais e de vida.

For more information visit navitasenglish.edu.au to view 
our Course Dates Calendar or IELTS Preparation Pre-Tests.

Follow us

Sobre os programas Navitas English
• Professores experientes e qualificados
• Espaços dedicados para estudar e praticar para a prova
• O curso começa toda segunda-feira 

Atributos do Programa
• Aulas intensivas que são adequadas às necessidades  

do grupo, com feedback personalizado
• Prática de testes do IELTS toda semana durante o curso
• Desenvolvimento de habilidades de escrita, seguido por  

até duas redações por semana
• Todos os materiais do curso e provas são fornecidos  

durante o curso
• Sessão individual de consultoria acadêmica com 

 seus professores
• Opções myStudy diárias

Habilidades desenvolvidas em cada nível da preparação para o IELTS

Avançado  
IELTS 5.5 - 7.5 / 

CEFR B2 - C1

Comunicar-se de forma eficiente na maioria das situações usando um vocabulário  
bem desenvolvido para discutir uma variedade de tópicos e ampliar ideias

Apresentar ideias, dar suporte e justificar opiniões  
de forma clara em formato de dissertação

Entender opiniões, deduções e significados implícitos ao escutar e  
ao ler textos como publicações acadêmicas, livros, revistas e jornais

Intermediário 
Avançado 

IELTS 5.0 - 5.5 /  
CEFR B1 - B2

Defender um tópico dado usando linguagem apropriada e  
organizar as ideias de forma lógica

Analisar e comparar dados, expressar e justificar opiniões

Entender ideias principais, informações factuais ao  
ler e ouvir apresentações e conversas da vida real

Intermediário 
Avançado Avançado
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