Cursos e Testes

A English Language Academy (ELA) faz parte da
University of Auckland, que está classificada entre
as 100 melhores universidades do mundo e é a
universidade mais bem classificada da Nova Zelândia.*
A ELA oferece uma ampla gama de programas em inglês, incluindo cursos
universitários diretos, inglês acadêmico, inglês geral, programas em grupo
e cursos de treinamento de professores.

Cursos de entrada direta na Universidade de Auckland, que está
classificada entre as 100 melhores universidades do mundo*
Centro de estudos aberto 7 dias por semana, com
a presença de um professor de inglês qualificado
durante a semana
Centro de testes credenciado pelo IELTS,
Cambridge English e PTE Academic
Salas de informática equipadas
com tecnologia de aprendizagem
Equipe dedicada de serviços ao
estudante que oferece cuidados
pastorais
Ajuda para chegar a Auckland
e encontrar moradia
Atividades sociais, esportivas
e culturais emocionantes

“Meu tempo estudando inglês
na ELA será muito útil para
minha carreira e me dará mais
oportunidades quando eu voltar
para casa. Eu cursei a opção
de inglês para negócios no
inglês geral, e as habilidades
de redação de relatórios e o
vocabulário relacionado a
negócios que aprendi serão
realmente úteis. Também tive
a oportunidade de conhecer
muitas pessoas novas e
desenvolver amizades com
pessoas de outros países por
meio das atividades da ELA,
como futebol, caminhadas e
basquete.”
Felipe Moreira Decourt (Brasil)
Inglês Geral

*QS World University Rankings 2017

CURSO

BENEFICIO

DURAÇÃO DO CURSO

2018 TAXAS (NZD)

Inglês Geral

Melhora sua capacidade de se comunicar
em inglês em situações sociais e de
trabalho e progride para outros cursos da
ELA

2018: Inscrição mínima de 3 semanas
Começa toda segunda-feira, exceto nos
feriados

2-11 semanas
$450
Mais de 12
semanas $435

Inglês Acadêmico

Melhora suas habilidades na língua inglesa
para prepará-lo para o sucesso dos
estudos na universidade ou na sua futura
carreira

10 semanas
2 de julho a 7 de setembro de 2018
17 de setembro - 23 de novembro de 2018
26 de novembro - 25 de janeiro de 2019
29 de janeiro - 5 de abril de 2019
15 de abril - 21 de junho de 2019
1 de julho a 6 de setembro de 2019
16 de setembro - 22 de novembro de 2019
25 de novembro - 24 de janeiro de 2020

$4,950

Certificado em Inglês
Básico para fins
acadêmicos (FCertEAP))

Estrutura da língua inglesa aceita pela
maioria das instituições terciárias da Nova
Zelândia para ingressar nos cursos de
graduação, pós-graduação e doutorado

21 semanas
$10,150
2 de julho - 23 de novembro de 2018
17 de setembro de 2018 - 25 de janeiro de 2019
26 de novembro de 2018 - 5 de abril de 2019
29 de janeiro - 21 de junho de 2019
15 1 de julho a 6 de setembro de 2019
1º de julho - 22 de novembro de 2019
16 setembro de 2019 - 24 de janeiro de 2020

Estrutura de Inglês
para Estudos de PósGraduação (EPPS)

Estrutura da língua inglesa aceita pela
Universidade de Auckland para ingressar
nos cursos de pós-graduação e doutorado

10 semanas
Datas iguais às do inglês acadêmico

$5,150

Estrutura de Inglês para
Estudos de Graduação
(EPUS)

Estrutura da língua inglesa aceita pela
Universidade de Auckland para ingressar
nos cursos de graduação

10 semanas
Datas iguais às do inglês acadêmico

$5,150

is the same
as EPPS no idioma inglês
InglêsTranslation
para Ensinosupplied
Melhora
sua habilidade
TESOL (TKT)
e fornece as habilidades de ensino
necessárias para se tornar um professor
comunicativo de inglês

10 semanas
17 de setembro - 23 de novembro de 2018

$5,070

Certificado em Ensino de Fornece as habilidades necessárias para
Inglês para Falantes de
iniciar uma carreira ensinando inglês como
Outras Línguas (CELTA)
língua estrangeira

4 semanas em tempo integral, 10 semanas
em tempo parcial
7 de maio - 1 de junho de 2018 (período
integral)
30 de junho - 6 de setembro de 2018 (meio
período)
19 de novembro - 14 de dezembro de 2018
(período integral)

$3,430

Cursos de preparação
para o IELTS

Melhora suas técnicas para testes do IELTS

4 ou 5 semanas em tempo parcial

Noturno $635
Aos Sábados $440

Aula de Redação
Acadêmica do IELTS

Melhora suas técnicas de testes de redação Um dia
acadêmica IELTS

$149

Curso de Preparação
Acadêmica PTE

Melhora suas técnicas de realização de
testes PTE Academic

$440

5 semanas em tempo parcial

OUTRAS TAXAS

2018 CUSTO

Taxa de Inscrição

$265

Taxa de Recurso

$75

Seguro por mês

$55

(NZD)

Acomodação em casa de família por semana

$290

Apartamento compartilhado por semana

$245

Taxa de colocação em acomodação

$220

Transporte do aeroporto (só ida)

$120

Transporte do aeroporto (ida e volta)

$225

A ELA estará fechada nestas datas:
30 de março de 2018
2 de abril de 2018
25 de abril de 2018
2 de maio de 2018
4 de junho de 2018
22 de outubro de 2018
31 de outubro de 2018
22 de dezembro de 2018 - 6 de janeiro de 2019

Estas datas e taxas estão corretas em abril de 2018. Por favor, consulte o site da ELA para obter as informações mais recentes
www.ela.auckland.ac.nz Todas as informações estão corretas no momento da publicação e estão sujeitas a alterações.
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