PORTUGUÊS

ESTUDE EM PERTH
WESTERN AUSTRALIA

Cursos Intensivos
de Língua Inglesa
para Estudantes
Internacionais
(ELICOS) – TAFE WA

O TAFE International Western Australia (TIWA)
oferece várias opções de cursos de Língua
Inglesa pelo ELICOS Centre no North Metropolitan
TAFE. Esse centro é operado pelo governo,
também sendo de sua propriedade. Você pode
ter certeza de que selecionou um centro ELICOS
profissional e financeiramente seguro.

PREÇO ESPECIAL
Economize com nosso preço especial
de $260 por semana para estudantes
latino americanos (normalmente $300
por semana).

CURSOS ELICOS
>> Inglês Geral (GE)
>> Inglês para Fins Acadêmicos (EAP)

Eu escolhi Perth porque é uma cidade bonita e
pacífica. Eu recomendo bastante o TAFE para obter
conhecimento prático e iniciar uma carreira.
José David, Colômbia | ELICOS + Culinária Comercial

tafeinternational.wa.edu.au

>> Sistema Internacional de Teste da
Língua Inglesa (IELTS) Plus
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Northbridge

>> Pode iniciar em qualquer
subiaco segunda-feira.
>> Aprenda com professores profissionais em turmas
West Perth
pequenas e intensivas.
>> Aprenda o idioma que você precisa para interagir
efetivamente com pessoas fora da escola.
>> Prepare-se para cursos especiais como IELTS e EAP.

Forrest
Park

O Centro ELICOS no North Metropolitan TAFE está localizado
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Nossos programas inovadores e dinâmicos de Inglês
Geral
(GE) apresentam resultados excepcionais, desenvolvendo
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competências
progressão intensiva.
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CURSOS ELICOS

shenton park

north perth

charles veryard
reserve

lake monger reserve

busport
The
Esplanade

A

CEFRA2: Pré-Intermediário

dela
ide
CEFRB1: Intermediário
Tc

GE 2

GE 3

Prepara você para:
>> usar o inglês de forma
independente
south perth
>> para viagens, trabalho e
comunicação do dia a dia
>> GE 3 e EAP 3
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>> Prepara você para:
usar o inglês
proficientemente para
viagens, trabalho e
comunicação do dia a dia
>> GE 4, EAP 4 e IELTS 4

swan river >>

INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS
(Código CRICOS: 013025F)
Quando você estuda em uma universidade ou faculdade de
língua inglesa, precisa falar e escrever inglês com confiança,
assim pode se comunicar de forma eficaz. Os cursos de
Inglês para Fins Acadêmicos (EAP) são exclusivos porque
permitem que você ingresse em um dos vários programas
de educação profissional no TAFE Western Australia,
de ensino superior ou nas principais universidades e
instituições em toda a Austrália. Cada curso inclui módulos
de competências de estudo acadêmico para ajudá-lo a
alcançar o melhor resultado possível em seus estudos.

Por que esse curso de inglês é a melhor escolha
para você?
>> Ingresso direto em um colégio do TAFE Western Australia
a partir do EAP 4 sem a necessidade de fazer um teste de
inglês internacional como IELTS, PTE-A ou TOEFL.
>> O currículo inclui treinamento em competências de
estudo como: pensamento crítico, técnicas de pesquisa,
competências para exames e redação de relatórios
acadêmicos.

Informações sobre o Inglês para Fins Acadêmicos
Objetivo

Nível mínimo
de inglês

EAP 3

EAP 4

EAP 5

Prepara você para:
>> EAP 4
>> uma qualificação relevante
para o trabalho

Prepara você para:
>> EAP 5
>> estudos profissionalizantes
>> uma qualificação relevante
para o trabalho

Prepara você para:
>> estudos terciários
>> uma qualificação relevante
para o trabalho

>> IELTS 4.5 redação
(acadêmico), outras bandas
4.0 ou equivalente
>> North Metropolitan TAFE
ou Teste de Nível de
Inglês Navitas

>> IELTS 5.0, redação
5.0 (acadêmico), outras
bandas 4.0 ou equivalentet
>> North Metropolitan TAFE
ou Teste de Nível de
Inglês Navitas

>> IELTS 5.5, redação
5.5 (acadêmico), outras
bandas 5.0 ou equivalente
>> North Metropolitan TAFE
ou Teste de Nível de
Inglês Navitas

waca
oval

IELTS PLUS
(Código CRICOS: 041750M)
O Sistema Internacional de Teste da Língua Inglesa (IELTS) é
aceito para ingresso no ensino superior e órgãos profissionais,
e para pedidos de vistos australianos.
O IELTS testa habilidades de conversação, compreensão,
leitura e redação para fornecer pontuações que vão da
banda 1 (não usuário) à banda 9 (usuário especialista). Essas
pontuações são combinadas para fornecer uma pontuação
de banda geral. A maioria dos institutos de ensino superior,
incluindo colégios do TAFE WA, exige 5.5 para o ingresso em
programas de certificado e diploma. Universidades de língua
inglesa e outras instituições de ensino superior exigem que os
alunos tenham uma pontuação de banda entre 6.0 e 7.5 para
serem elegíveis ao ingresso em programas de graduação.

Por que esse curso de inglês é a melhor escolha
para você?
>> Pode iniciar em qualquer segunda-feira.
>> Aprenda com professores profissionais em turmas pequenas
e intensivas.
>> Aprenda o que é o IELTS e faça testes práticos em condições
de exame para ter uma ideia de como é fazer o teste real.
>> Obtenha feedback do seu professor para que possa
desenvolver áreas fracas e aprimorar seus pontos fortes.
>> Os resultados das avaliações para os cursos IELTS Plus do
North Metropolitan TAFE são aceitos para ingresso nos
colégios do TAFE Western Australia.

Informações sobre o IELTS Plus
Nível

IELTS de 5.0 a 5.5

IELTS 5.5 a 6.0 e superior

Objetivo

IELTS 4

IELTS 5

Prepara você para:
>> obter o IELTS 5.5 para
ingresso em programas de
certificado e diploma

Prepara você para:
>> obter o IELTS 6.0 e
superior para ingresso em
graduação e programas
terciários

UM ESTUDO MAIS APROFUNDADO
Depois de completar com sucesso seus estudos de
inglês, você pode escolher entre mais de 200 cursos
voltados para a carreira nos câmpus do TAFE em toda a
área metropolitana de Perth e no interior de Western
Australia.
As qualificações do TAFE oferecem competências
práticas e treinamento de mercado que os
empregadores buscam.
Visite o site tafeinternational.wa.edu.au/courses para
mais detalhes sobre os cursos oferecidos pelo TAFE WA.

Eu estou gostando muito do meu
curso no TAFE - meus professores
são ótimos; é realmente dinâmico e o
ambiente é muito solidário.
Carolina, Brazil
Diploma de Cinema e Mídia

ATIVIDADES DOS ALUNOS
O programa de atividades sociais no
North Metropolitan TAFE é chamado de
‘Boomerang’ e, através desse programa,
você pode participar de atividades
culturais, esportivas e sociais com
estudantes do mundo inteiro. Seja
um churrasco no Kings Park ou uma
viagem para Rottnest Island, você
terá lembranças inesquecíveis para levar
para casa. Para todos os estudantes, as
atividades são uma maneira maravilhosa
de fazer amigos, praticar inglês e ter
muita diversão!

ATIVIDADES SOCIAIS
>>
>>
>>
>>
>>

Festas de karaokê
Visitas ao pub
Cruzeiros fluviais
Churrascos
Noites de jogos de perguntas

PASSEIOS TURÍSTICOS
>>
>>
>>
>>

Atrações locais
Praias
Mercados
Caminhadas

Centro totalmente credenciado ELICOS
O centro ELICOS possui os seguintes credenciamentos e associações:

ESPORTES E
ATIVIDADES FÍSICAS
Credenciado pela NEAS Australia para
o fornecimento de programas de ensino da
Língua Inglesa da mais alta qualidade.

Associado à English Australia (EA): o
principal órgão profissional para todos
os centros da Língua Inglesa (ELICOS) na
Austrália.

O programa ELICOS do TAFE International Western Australia é ministrado
pela Navitas English (Código do Provedor CRICOS 00289M) em parceria com o
North Metropolitan TAFE
(Código do Provedor RTO 52786).

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

O recrutamento e a admissão de estudantes internacionais para os colégios do TAFE Western
Australia são administrados pelo TAFE International Western Australia, uma unidade do
Departamento de Treinamento e Desenvolvimento da Força de Trabalho de Western Australia

 	TAFE International Western Australia

East Perth TAFE Campus, Building B, Level 2
140 Royal Street, East Perth WA 6004
tafeinternational.wa.edu.au |

  +61 8 9218 2100

Número de Provedor RTO 52395 | Código de Provedor CRICOS 00020G | Data de emissão: julho de 2018

Vôlei de praia
Futebol
Surfe e mergulho
Vela
Escalada interna
Aulas de dança
Ioga
Artes marciais

CULTURAL
>>
>>
>>
>>

Museus
Galerias de arte
Cultura australiana nativa
Festivais e shows

