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Certificado Básico em Inglês para Fins 		
		 Acadêmicos (Foundation Certificate in 		
		 English for Academic Purposes, FCertEAP)
O FCertEAP é ideal se você já atende aos requisitos exigidos pela
University of Auckland ou alguma outra instituição de ensino superior
da Nova Zelândia, mas ainda não atingiu as exigências relativas ao
idioma inglês.
Este curso garante a obtenção da sua proficiência e escrita acadêmica
em inglês necessárias para os cursos de graduação, pós-graduação
e doutorado. A conclusão com sucesso do curso FCertEAP com a
classificação exigida para o seu curso de estudo acadêmico atenderá
aos requisitos de inglês para o ingresso em diversas instituições
de ensino superior da Nova Zelândia, sem a necessidade de testes
adicionais*.
Duração do curso
21 semanas, incluindo uma semana com intervalo de estudos (os
cursos de 17 semanas têm início em setembro e novembro)
Requisitos para ingresso
Para se qualificarem ao FCertEAP, os alunos devem:
• Ter uma oferta de vaga condicional de uma instituição de ensino
superior na Nova Zelândia que reconheça o FCertEAP*
• Atender aos seguintes requisitos de ingresso para o idioma inglês
do FCertEAP:

ELA

IELTS

Nível Intermediário
Superior, conforme
determinado
por
uma prova da ELA ou

Uma pontuação geral e de escrita no
IELTS Acadêmico não mais que 1,0
inferior à pontuação no IELTS exigida
para ingresso na universidade **.

Inglês para Fins Acadêmicos
		 (Academic English)
O Inglês para Fins Acadêmicos o ajudará a aperfeiçoar suas
habilidades no idioma inglês com o objetivo de prepará-lo para o
sucesso em seus estudos na universidade.
Este curso lhe proporciona oportunidades para o desenvolvimento
de suas estratégias de aprendizado independente e necessidades
individuais na compreensão auditiva, conversação, leitura e escrita.
Dependendo da sua preferência, o programa pode enfatizar as
habilidades acadêmicas ou a preparação para o exame IELTS.
Você desenvolverá as habilidades acadêmicas e do idioma com o
objetivo de auxiliar no seu progresso rumo a um nível superior de
inglês, avançando a um de nossos cursos preparatórios para a
universidade ou na transição para o curso desejado.
É possível organizar um programa de estudos para alunos
interessados em cursar o Inglês Geral antes do programa de Inglês
para Fins Acadêmicos.
Duração do curso
Superior a 10 semanas (os alunos estudam 10 semanas em cada
nível e podem fazer mais de um bloco de 10 semanas)
Requisitos para ingresso
Os alunos realizam um teste no primeiro dia para determinar o
nível da classe. Para avancar seu nível, eles precisam alcançar a
classificação exigida na avaliação de final de curso.

Preparatório de Inglês para Estudos de
		 Pós-graduação (English Pathway for 		
		 Postgraduate Studies, EPPS)
O EPPS é adequado se você atende aos requisitos acadêmicos para
o estudo de pós-graduação na University of Auckland, mas por
pouco não atende às exigências do idioma inglês.

** A pontuação no IELTS Acadêmico deve ter sido emitida dentro de
12 meses da data de início do FCertEAP.

Este curso garante sua obtenção de proficiência e escrita acadêmica
em inglês necessárias para os cursos de pós-graduação e doutorado.
A conclusão com sucesso do programa EPPS com a classificação
exigida para seu curso de estudo acadêmico atenderá aos requisitos
do idioma inglês para o ingresso na University of Auckland, sem a
necessidade de testes adicionais*.

Curso Preparatório de Inglês para 		
		 Estudos de Graduação (English Pathway 		
		 for Undergraduate Studies, EPUS)

10 semanas (um EPPS intensivo de 7 semanas está disponível em
novembro, e um EPPS intensivo de 7 semanas para Mestrado em
Negócios é realizado em fevereiro)

O EPUS é ideal se você já atende aos requisitos acadêmicos para
estudos de graduação na University of Auckland, mas por pouco não
atende às exigências do idioma inglês.

Para se qualificarem ao EPPS, os alunos devem:

* A relação de todas as instituições de ensino superior da Nova
Zelândia que reconhecem o FCertEAP está disponível mediante
solicitação.

Este curso garante sua obtenção de proficiência e escrita acadêmica
em inglês necessárias para os cursos de graduação. A conclusão
com sucesso do programa EPUS com a classificação exigida para
seu curso de estudo acadêmico atenderá aos requisitos do idioma
inglês para o ingresso na University of Auckland, sem a necessidade
de testes adicionais*.
Duração do curso
10 semanas (um EPUS intensivo de 7 semanas está disponível em
novembro)
Requisitos para ingresso
Para se qualificarem ao EPUS, os alunos devem:
• Ter uma oferta de vaga condicional da University of Auckland
• Atender aos seguintes requisitos de ingresso para o idioma inglês
do EPUS:

IELTS
Um resultado no teste IELTS Acadêmico que seja até 0,5 fora da
pontuação conjunta no IELTS exigida para ingresso na University
of Auckland. Um curso de graduação que exija 6,0 precisaria de
no mínimo 5,5 no geral, 5,5 no conjunto da escrita e, no mínimo,
5,0 nas outras partes conjuntas (a menos que seja determinado
de forma diferente pela universidade)*.
* A pontuação no IELTS Acadêmico deve ter sido emitida dentro de
12 meses da data de início do EPUS.

Duração do curso

Requisitos para ingresso
• Ter uma oferta de vaga condicional da University of Auckland
• Atender aos seguintes requisitos de ingresso para o idioma inglês
do EPPS:

IELTS
Um resultado no teste IELTS Acadêmico que seja até 0,5 fora
da pontuação conjunta no IELTS exigida para ingresso na
University of Auckland. Um curso de pós-graduação que exija
6,5 precisaria de no mínimo 6,0 no total, 6,0 no conjunto de
escrita e, no mínimo, 5,5 em outras partes conjuntas (a menos
que seja especificado de forma diferente pela universidade)*.
* A pontuação no IELTS Acadêmico deve ter sido emitida dentro de
12 meses da data de início do EPPS.

A English Language Academy (ELA) é parte
integrante da University of Auckland, classificada
entre as cem melhores universidades do mundo
e a mais bem posicionada entre todas as
universidades da Nova Zelândia*.
A ELA oferece uma grande variedade de programas
de ensino de inglês, incluindo inglês para fins
gerais e acadêmicos, cursos preparatórios para a
universidade, programas em grupo personalizados
e treinamento para professores. Há uma série de
vantagens envolvidas no aprendizado de inglês em
uma universidade de nível internacional localizada
em uma das cidades mais bem ranqueadas**:
Excelência no ensino
Aprenda com professores altamente qualificados e
experientes.
• A ELA emprega professores experientes com diplomas
e qualificações TESOL, todos dedicados a ajudá-lo a
alcançar seus objetivos.
• Os professores da ELA têm experiência no ensino
a estudantes de diferentes países e são capazes
de personalizar o suporte para as necessidades
específicas de aprendizado dos seus alunos.
Instalações e suporte
Receba o suporte de que você precisa para aprender e se
divertir, incluindo:
• Equipes de atendimento direcionadas aos alunos que
oferecem assistência e acompanhamento
• Centro de estudos, aberto todos os dias da semana
• Instalações com computadores equipadas com
tecnologia de aprendizagem
• Auxílio na chegada em Auckland e busca de
acomodações
• Atividades sociais, esportivas e culturais emocionantes
Contatos internacionais
Encontre, faça amizades e aprenda inglês com pessoas
do mundo todo.
• Todos os anos, a ELA as boas-vindas a estudantes de
mais de 40 países em nossos cursos de inglês.
Cursos preparatórios para as melhores instituições
de ensino superior da Nova Zelândia
Atenda aos requisitos do idioma inglês para ingresso
nos cursos da University of Auckland e algumas das
instituições de ensino superior da Nova Zelândia. Nossos
cursos preparatórios para a universidade incluem:
• Certificado Básico em Inglês para Fins Acadêmicos
(FCertEAP)
• Preparatório de Inglês para Estudos de Pós-graduação
• Preparatório de Inglês para Estudos de Graduação
* Classificação QS World University Rankings 2015.
** Pesquisa de qualidade de vida da consultoria Mercer de
2015.

Inglês Geral (General English)
O Inglês Geral o ajudará a aperfeiçoar suas habilidades de
comunicação em inglês em situações sociais e de trabalho, bem
como no progresso a outros cursos da ELA.
O curso enfatiza o desenvolvimento das habilidades de
comunicação, equilibrado com tarefas de conversação,
compreensão auditiva, leitura e escrita. Você aprenderá por
meio de atividades em classe, trabalhos individuais, em duplas e
pequenos grupos.

Inglês para Ensino – TESOL (English for
		 Teaching – Teaching English to Speakers of
		 Other Languages, TESOL) (TKT)
O Inglês para Ensino – TESOL (TKT) é projetado para aprimorar
as capacidades dos alunos no idioma inglês e proporcionar
habilidades de ensino exigidas para se tornar um professor de inglês
comunicativo. Não é necessária experiência de ensino anterior.
Nosso curso de 10 semanas oferece inúmeras vantagens sobre os
cursos TKT TESOL tradicionais mais curtos de 4 ou 5 semanas:

O Inglês Geral inclui aulas eletivas que lhe permitem adequar
seu curso para atender a seus objetivos de aprendizagem, já que
você pode optar por uma aula eletiva para se concentrar em uma
matéria ou habilidade em particular. As aulas eletivas dependem
do nível e das necessidades do aluno. Elas podem englobar:
Habilidades de comunicação, Inglês para negócios e Preparação
para o IELTS*.

• Maior ênfase no seu próprio desenvolvimento do idioma em
gramática, vocabulário, pronúncia e as quatro habilidades
de conversação, leitura, compreensão auditiva e escrita

Duração do curso

10 semanas

De 2 a mais de 40 semanas (geralmente, os alunos estudam 11
semanas em cada nível)

Requisitos para ingresso

Requisitos para ingresso
Os alunos realizam um teste no primeiro dia para determinar o nível
da classe.
Os alunos fazem uma prova a cada 5 ou 6 semanas e precisam
alcançar o nível necessário de proficiência para avançar ao próximo
nível.
* Note que a preparação para o IELTS requer um comprometimento
mínimo de 5 semanas e deve ser adquirido o livro do curso.

Cursos em Grupo

• Mais tempo para se preparar para os exames TKT e maiores
chance de sucesso
Duração do curso

Para se qualificarem ao Inglês para Ensino – TESOL (TKT), os alunos
precisam atender aos seguintes requisitos de ingresso no idioma
inglês:

ELA

IELTS

Nível Intermediário
Superior, conforme
determinado por uma
prova da ELA ou

Um resultado do teste IELTS Acadêmico
com a seguinte pontuação conjunta: 5,0
no geral, com no mínimo 5 na escrita.

Curso Cambridge CELTA

A ELA conta com uma equipe experiente capaz de oferecer cursos
em grupos personalizados para universidades, organizações
e órgãos governamentais. Oferecemos uma grande variedade
de cursos que podem ser adaptados para ajudá-lo a alcançar
objetivos acadêmicos, profissionais e culturais.

O Certificado de Cambridge em English Language Teaching
to Speakers of Other Languages (CELTA) é a qualificação mais
reconhecida para aqueles que ingressam na área de ensino de
inglês como idioma estrangeiro. Ele é reconhecido por escolas de
idiomas do mundo todo.

Esses cursos são elaborados para estimular o conhecimento
intercultural e a internacionalização, com opções para a integração
do aluno no Inglês Geral, em um grupo fechado, ou uma
combinação de ambos.

Esta qualificação proporciona as habilidades necessárias para
iniciar a carreira de ensino de inglês como um idioma estrangeiro e
facilita a busca por trabalho em escolas de idiomas.

Podemos disponibilizar os modelos dos cursos mediante
solicitação.

Duração do curso
4 semanas (período integral); 10 semanas (meio período)
Requisitos para ingresso
É necessário um nível de inglês nativo ou quase nativo para
ingresso neste programa. Os candidatos precisam ser aprovados
em uma entrevista e em atividades de conhecimento do idioma.

IELTS
É necessária uma pontuação conjunta mínima de 7,0.

Cursos Preparatórios e Testes IELTS
O IELTS (International English Language Testing System) é uma
das certificações de inglês mais amplamente reconhecidas do
mundo. Os cursos de preparação para o IELTS na ELA o prepararão
plenamente para as técnicas do exame, habilidades de estudo e do
idioma em particular de que você precisa para ser bem-sucedido
na prova IELTS.
Teste IELTS
Se você deseja uma certificação internacionalmente reconhecida
das suas habilidades no idioma inglês, poderá realizar a prova IELTS
na ELA. A ELA é um premiado centro de administração da prova
IELTS e o maior da Nova Zelândia. As provas são realizados de duas
a três vezes por mês aos sábados.
Cursos Preparatórios para o IELTS
Os Cursos Preparatórios para o IELTS são elaborados para ajudálo a desenvolver suas habilidades do idioma e preparação para a
prova. Um curso preparatório para o IELTS está disponível como
uma opção eletiva dentro dos cursos de Inglês Geral e Inglês
para Fins Acadêmicos. Cursos preparatórios para o IELTS de meio
período também estão disponíveis no período noturno e aos
fins de semana. Todos esses cursos são ministrados por tutores
experientes no IELTS.

Informações para contato
Envie um e-mail para nossa receptiva
equipe de marketing, que poderá ajudálo com orientações e recomendações
personalizadas sobre os programas
mais adequados para atender às suas
necessidades.
+64 9 919 7695
marketing@ela.auckland.ac.nz
ela.auckland.ac.nz
/uoaela
Level 5, 67 Symonds Street
Bag #163, Private Bag 92 019
Auckland 1142, New Zealand

