Cursos e Testes
A English Language Academy (ELA) faz parte da Universidade de Auckland que está
classificada entre as 100 melhores universidades do mundo e é a universidade da
Nova Zelândia com melhor classificação.*

A ELA oferece uma ampla variedade de cursos de Língua inglesa,
incluindo entrada direta na universidade, Inglês acadêmico, Inglês geral,
cursos de grupo e cursos de formação de professores.
Cursos para entrada direta na Universidade
de Auckland
Centro de estudos aberto 6 dias por semana,
gerido por um professor de língua inglesa
qualificado durante os fins de semana
Centro de testes credenciado para IELTS,
Cambridge English e PTE Academic
Instalações informáticas equipadas
com tecnologia de aprendizagem
Uma equipe de serviços dedicados
para os estudantes que presta
acompanhamento pastoral
Ajuda na chegada a Auckland e para
encontrar alojamento
Atividades sociais, desportivas
e culturais interessantes
*QS World University Rankings 2020

ela.auckland.ac.nz

“O meu curso de Inglês geral na ELA,
a escola de línguas de uma das
melhores universidades do mundo,
foi uma experiência fantástica.
Ao chegar, percebi meus erros e
melhorei imensamente os meus
pontos fracos. O professores
focam sempre num tratamento
personalizado, e apoiaram
encorajaram e aconselharam
sobre como melhorar as
nossas habilidades através de
métodos inovadores, divertidos
e tecnológicos. Nos deram todas
as ferramentas necessárias
para continuar a trabalhar de
modo independente na língua e
continuar a melhorar no futuro”
Francisca Gibson
(Chile)
Inglês geral

CURSO

Inglês geral

Inglês profissional

BENEFÍCIOS

DURAÇÃO DO CURSO E DATAS

Melhora sua capacidade de comunicar em
inglês em situações sociais e de trabalha,
Progredindo para outros cursos ELA

6 de janeiro - 24 de janeiro 2020
28 de janeiro - 14 de fevereiro 2020
17 de fevereiro - 13 de março 2020
16 de março - 9 de abril 2020
14 de abril - 1 de maio 2020
4 de maio - 29 de maio 2020
2 de junho - 26 de junho 2020
29 de junho - 17 de julho 2020
20 de julho - 14 de agosto 2020
17 de agosto - 11 de setembro 2020
14 de setembro - 25 de setembro 2020
28 de setembro - 23 de outubro 2020
27 de outubro - 20 de novembro 2020
23 de novembro - 18 de dezembro 2020

3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
2
4
4
4

17 de fevereiro - 13 de março 2020

4

20 de julho - 14 de agosto 2020

4

28 de janeiro - 3 de abril 2020
14 de abril - 19 de junho 2020
29 de junho - 4 de setembro 2020
14 de setembro - 20 de novembro 2020
23 de novembro 2020- 22 de janeiro 2021
28 de janeiro - 19 de junho 2020
14 de abril - 4 de setembro 2020
29 de junho - 20 de novembro 2020
14 de setembro 2020- 22 de janeiro 2021
23 de novembro 2020- 1 de abril 2021

10
10
10
10
7
20
20
20
17
17

Melhora sua proficiência na língua inglesa
de maneira a ganhar confiança na sua
comunicação profissional

Inglês acadêmico

Melhora suas habilidades na língua inglesa
preparando para o estudo bem-sucedido
na universidade ou futura carreira

Certificado de
inglês básico para
fins acadêmicos
(FCertEAP)

O percurso da língua inglesa aceito
pela maioria das instituições terciárias
para entrada em cursos de graduação,
pós‑graduação e doutorado

Percurso de inglês
para estudos de pósgraduação (EPPS)
Percurso de inglês
para estudos de
graduação (EPUS)

O percurso da língua inglesa aceito pela
Universidade de Auckland para entrada nos
cursos de pós-graduação e de doutorado
O percurso da língua inglesa aceito pela
Universidade de Auckland para entrada nos
cursos de graduação
Reforça suas capacidades na língua
inglesa e fornece as habilidades de ensino
necessárias para se tornar um professor
comunicativo de inglês

Inglês para ensino TESOL (TKT)
Certificado em Ensino
da língua inglesa a
naturais de outras
línguas (CELTA)
Cursos de preparação
para IELTS

TAXAS DE
2020 (NZD)

3-11
semanas
$465
+12
semanas
$450

$1,860

$5,195

$10,655

As mesmas datas que Inglês acadêmico

$5,405

As mesmas datas que Inglês acadêmico

$5,405

Consulta: www.ela.auckland.ac.nz

Fornece as habilidades necessárias para
começar uma carreira no ensino do inglês
como uma lingua estrangeira

Consulta: www.ela.auckland.ac.nz

Melhora suas técnicas para realização de
testes IELTS

Consulta: www.ela.auckland.ac.nz

OUTRAS TAXAS 2020 (NZD)

A ELA estará encerrada:

Taxa de inscrição

$285

Apartamento partilhado
por semana

Taxa de materiais

$80

Taxa de atribuição por alojamento $250

Seguro por mês

$65

Transfer do aeroporto (ida)

Alojamento em casa de família
por semana

$305 Transfer do aeroporto (ida e volta) $230

$245

$120

27 de janeiro de 2020

1 de junho de 2020

6 de fevereiro de 2020

26 de outubro de 2020

10 de abril de 2020

18 de dezembro
de 2020 - 5 de janeiro
de 2021

13 de abril de 2020
27 de abril de 2020

Estas datas e taxas estão corretas a partir de julho de 2019. Consulte o site da ELA para as informações mais recentes
www.ela.auckland.ac.nz Todas as informações estão corretas quando da publicação e sujeitas a alterações.

Contactos:

SEMANAS

marketing@ela.auckland.ac.nz | +64 9 919 7695 | ela.auckland.ac.nz
The University of Auckland English Language Academy
Level 5, 67 Symonds Street, Auckland, 1142, New Zealand

