ENSINO DE
INGLÊS DE
QUALIDADE

Aprenda inglês no English
Language Centre da UCT
ENGLISH LANGUAGE CENTRE
A University of Cape Town (UCT) é universidade
da África de maior prestígio. Seu English Language
Centre (ELC) oferece pacotes completos e com
preços acessíveis para estudantes internacionais
que desejam aprender inglês. Todos os nossos
professores possuem muitos anos de experiência
e as mais altas qualificações para o ensino da
língua inglesa. Além disso, eles são dedicados,
entusiasmados e trabalham em equipe para
compartilhar seus conhecimentos e dar apoio
aos nossos alunos.

SOBRE NÓS
Nosso novo Centro oferece um ambiente de
aprendizado moderno e com estilo, além de
ter um equipamento em sala de aula de alta
tecnologia.
O ELC está localizado dentro do Hiddingh
Campus da universidade, que fica no coração da
cidade. A localização está a uma curta caminhada
de distância até o vibrante centro cultural e
histórico da Cidade do Cabo, com acesso fácil às
praias e atrações locais. Você poderá frequentar
exposições de arte, eventos e shows.
No primeiro dia, haverá uma visita de orientação
para que você conheça o que a universidade
tem a oferecer. Sabemos que aprender uma
língua pode ser um desafio, mas acreditamos
também que deve ser uma experiência divertida
e gratificante em um ambiente descontraído e
de apoio.
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MOTIVOS PARA VOCÊ
APRENDER INGLÊS NA UCT

1

A UCT está em primeiro lugar entre
as universidades da África

2

Temos professores altamente
qualificados e experientes

3

Temos uma ampla gama de cursos
de inglês para atender as suas
necessidades.

4

Nossa abordagem centrada no
aluno coloca você no foco de tudo
o que nós fazemos

5

Você fará parte de nossa
comunidade diversificada de
estudantes internacionais

6

A Cidade do Cabo é uma linda
cidade que recebe milhares de
estudantes internacionais a cada ano

7

O English Language Centre está
localizado no coração da Cidade
do Cabo

8

Nosso Departamento Internacional de
Programas Acadêmicos irá te ajudar
com a solicitação do seu visto

9

Uma das únicas universidades no sul
da África com um centro dedicado
ao ensino de Inglês como Língua
Estrangeira

Dedicação ao ensino
UNIVERSITY OF CAPE TOWN
A UCT tem uma comunidade dinâmica e cosmopolita.
Nossa equipe e nossos alunos vêm de mais de 100
países diferentes da África e de outras partes do
mundo; cada pessoa contribui com seu conhecimento
e forma única de pensar. A universidade também
possui parcerias e conecções com lideranças na
África e ao redor do mundo.
A reputação da UCT é mantida por sua pesquisa
diferenciada e por sua excelência no ensino. A
universidade exibe um corpo docente distinto, do
qual muitos são líderes mundiais em seus campos
específicos de atuação. A UCT é uma instituição líder
conhecida também pela qualidade de seus alunos,
dos quais muitos continuam trazendo contribuições
excepcionais para a sociedade.

BEM VINDO(A) À UCT
“Nosso English Language Centre é localizado
dentro da vibrante Faculdade de Humanidades,
a segunda maior faculdade da University of
Cape Town e a de maior diversidade acadêmica.
Há muitas razões para se aprender inglês. Para
alguns, trata-se de melhorar suas perspectivas
profissionais, já que a proficiência no inglês é um
requisito muito importante no mundo atual dos
negócios globais; outros vêem o inglês como
um portão de acesso às melhores faculdades
e universidades; há também os que desejam
adquirir novas habilidades linguísticas e explorar
uma cultura diferente.

Se você estiver considerando aprender inglês, é
importante que saiba que há poucas instituições
no mundo que concorrem com o que oferecemos
na UCT. Por isso, quaisquer que sejam seus
motivos para querer aprender ou aprimorar suas
habilidades no inglês, eu encorajo você a fazer
a melhor escolha possível. Escolha estudar no
English Language Centre da UCT.
Desejo muito sucesso em sua jornada acadêmica!”

Profesor Sakhela Buhlungu
Decano de la Facultad de Humanidades
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O que oferecemos?
CURSOS
Uma ampla variedade de cursos de inglês para
atender as suas necessidades.
No English Language Centre da UCT, nós utilizamos
um método centrado no aluno, que prioriza suas
necessidades individuais e seu próprio estilo de
aprendizado, levando você a se comunicar de
forma confiante desde o início. Temos cursos feitos
sob medida para atender suas necessidades, seja
para aprender inglês para fins de conversação,
de negócios, ou com a finalidade de obter um
certificado em língua inglesa.

As aulas são baseadas em tópicos da vida prática e
em ideias que te permitirão estabelecer uma relação
com a língua de forma divertida e relevante. Como
parte de nossa abordagem centrada no aluno, você
terá a oportunidade de escolher os tópicos e as
atividades que desejar desenvolver na sala de aula.
No final do curso, você receberá um certificado da
UCT e um relatório do seu professor(a).

Amplia gama de cursos de ingles

GENERAL ENGLISH
Nossos cursos de General English são ideais se você
quer aprender o inglês para o dia a dia. Oferecemos
os cursos de General English durante o ano todo e
para todos os níveis, desde o básico até o avançado,
com início toda segunda-feira e cursos variando
entre 20 e 30 aulas por semana.

CURSO STANDARD

CURSOS INTENSIVOS E SEMI-INTENSIVOS

No nosso Curso Standard você terá 20 aulas por
semana, das 9h às 13h. O curso lhe ensinará vocabulário,
gramática e pronúncia do inglês, juntamente com as
quatro habilidades de fala, compreensão auditiva,
leitura e escrita.

Depois de participar das aulas do General English de
manhã, você poderá escolher entre uma variedade
de aulas optativas na parte da tarde para reforçar as
habilidades de inglês que você mais quer melhorar.

GUIA RÁPIDO

GUIA RÁPIDO

Horários de aula
Número máximo de alunos
Lições
Duração da lição
Manual
Níveis
Data de Início
Idade mímina

4

9:00 – 16:00
12
25 ou 30
50 minutos
Incluido
Básico até Avançado
Toda segunda-feira
18

Horários de aula
Número máximo de alunos
Lições
Duração da lição
Manual
Níveis
Data de Início
Idade mímina

9:00 – 16:00
12
20
50 minutos
Incluido
Básico até Avançado
Toda segunda-feira
18

PROGRAMAS EAP DE PRÉ-TEMPORADA

BUSINESS ENGLISH
Ter um domínio do inglês aumentará suas
oportunidades de carreira no mundo internacional
dos negócios. Este curso é ideal para você que
precisa usar o inglês no trabalho ou no ambiente
corporativo. O curso ocorre à tarde e é combinado
com 20 aulas de General English pela manhã.

GUIA RÁPIDO
Horários de aula
Número máximo de alunos
Lições
Duração da lição
Manual
Níveis
Data de Início
Idade mímina

13:30 – 16:00
12
25+5 ou 20+10
50 minutos
Não utilizado
Intermediário até 		
Avançado
Toda segunda-feira
18

Se o inglês não é sua primeira língua, você pode
precisar aprimorar suas habilidades em um programa
de inglês de pré-temporada ou de finalidade
acadêmica antes de começar seu curso de graduação
na UCT. Os programas EAP de pré-temporada são
cursos de especialização que preparam estudantes
internacionais para estudarem em uma universidade
de língua inglesa.
A conclusão com êxito do programa de prétemporada habilitará você a cursar uma faculdade
de graduação completa na UCT. A duração do seu
programa de pré-temporada dependerá do seu nível
de inglês.
O material do curso é gratuito.

EXAMES DE INGLÊS: IELTS, TOEFL, FCE, CAE
Esses cursos são elaborados para ajudar você a se
preparar para o IELTS, TOEFL ou para os exames de
inglês de Cambridge (Cambridge First ou Advanced).
O curso preparatório com foco em técnicas e
estratégias para o exame permitirá que você aumente
seu potencial e alcance a melhor nota possível. Os
cursos podem ser combinados com os cursos
optativos de General English na parte da tarde.

GUIA RÁPIDO

Horários de aula
Número máximo de alunos
Lições
Duração da lição
Manual
Níveis
Data de Início
Idade mímina

9:00 – 13:00
12
20
50 minutos
Incluído
Intermediário e acima
Varia por exame
18

Todos os cursos preparatórios para exames estão sujeitos à
disponibilidade
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Onde vou me hospedar?
ACOMODAÇÃO
O English Language Centre da UCT oferece diversas
opções seguras de acomodação e com preços
acessíveis a seus alunos.
Oferecemos três tipos de acomodação para
estudantes de modo a atender as suas necessidades
e de acordo com o seu bolso e estilo de vida.
Algumas opções estão sujeitas à disponibilidade.

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL
Para viver de forma independente, você pode optar por
se hospedar em uma das nossas residências estudantis
com outros alunos de diferentes países ao redor do
mundo. Todas as residências têm acesso livre à internet,
segurança 24 horas e ficam próximas ao Jammie Shuttle
– serviço de ônibus gratuito da UCT ou da ELC. A
acomodação na residência está sujeita à disponibilidade.

HOMESTAY
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Faça parte de uma animada
comunidade de estudantes
internacionais

Se optar pelo Homestay, você dividirá uma casa
com uma família local, com um casal, ou com uma
pessoa solteira. Isso significa que você poderá
praticar o inglês que estiver aprendendo na escola
em um ambiente real, além de ganhar, ao mesmo
tempo, uma maior percepção sobre a vida na África
do Sul.

HOTÉIS E POUSADAS

Você terá um quarto com guarda-roupa, mesa
para estudo e cama de casal ou de solteiro; o
café da manhã e o jantar estão incluídos. Todas as
acomodações em casa de família oferecem acesso
à escola por meio de transporte público, Jammie
Shuttle ou a pé.

Nós podemos organizar sua hospedagem em um dos
muitos hotéis ou pousadas próximos à escola. Se optar
por esse tipo de acomodação, entraremos em contato
com você para discutirmos as suas necessidades e
orçamento, a fim de garantirmos que terá exatamente a
opção que desejar.

O que há para fazer?
CIDADE DO CABO
A Cidade do Cabo é o destino estudantil mais popular
da África e recebe milhões de turistas a cada ano.
Com praias intocadas e uma vida noturna vibrante, a
lista de coisas para se fazer parece não ter fim.
Como residência de quatro universidades regionais,
os estudantes internacionais constituem dez
porcento da população estudantil – seja com intuito
de conquistar um diploma, de estudar inglês, ou em
uma das muitas opções de escolas de especialização.
Mas o que mais fará você se lembrar do seu tempo
na Cidade do Cabo são as pessoas. A cidade é
um caldeirão cultural, cuja posição singular como
portão para a África a torna um ponto de encontro
cosmopolita e verdadeiramente internacional.

PROGRAMA SOCIAL
PASSEIOS E ATIVIDADES
Organizamos diversos passeios e atividades toda
semana. Além de nossos passeios regulares,
agendamos visitas a eventos culturais, sociais e
esportivos.
A UCT possui mais de 100 sociedades estudantis,
bem como 40 opções de clubes esportivos. Abaixo
estão alguns exemplos.
SOCIEDADES
ESTUDANTIS

CLUBES ESPORTIVOS

• Sociedade de Filmes

• Surfe

• Dança de Salão e Danças
Latinas

• Futebol

• Sociedade de Vinho e
Cultura

• Capoeira

• Clube de Hip Hop
• Sociedade de Fotografia
• Sociedade de Espaço e
Astronomia

• Esqui Aquático
• Wakeboarding
• Vôlei
• Ciclismo
• Basquete

• Sociedade de História e
Atualidades

• Tênis

• Sociedade de Yoga

• Escalada

• Taekwondo
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ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR!
INFORMAÇÃO PARA VISTO DE ESTUDANTE
O Departamento Internacional da UCT possui uma equipe
de pré-chegada dedicada que irá orientar e auxiliar você
quanto ao processo de visto. Como uma instituição
reconhecida pelo Departamento de Ensino Superior da
África do Sul, a universidade organiza centenas de vistos
para estudantes a cada ano. Por favor, contate-nos com
qualquer pergunta que tiver sobre o Centro ou sobre nossos
cursos e nós responderemos prontamente. Buscamos
responder a todas as perguntas dentro de 48 horas.

CONTATE-NOS

ENDEREÇO

WEBSITE

Email: info@uctlanguagecentre.com

The English Language Centre
University of Cape Town
Rosedale Building
Hiddingh Campus
32-37 Orange Street
Cape Town 8001
South Africa

www.uctlanguagecentre.com

Telephone: +27 (0)21 650 4161
Skype: uctlanguagecentre

www.rothko.co.za

