Programa Pathways
Seu guia de universidades no exterior

Programa Pathways
Na Sprachcaﬀe você também consegue se preparar para uma universidade
no exterior. Além de aprender o idioma em um nível acadêmico, você terá
toda a consultoria necessária para a escolha da faculdade e curso que mais
se adequem ao seu perﬁl, preparando-se em todos os aspectos para essa
próxima etapa, com o apoio de nossa equipe especializada. Para que você
possa participar desse programa, precisa ter nível intermediário do idioma
em questão + as qualiﬁcações acadêmicas necessárias para entrada no
curso e faculdade que optar.
Os pré-requisitos para ingressar no curso superior variam de país para país,
além de poderem variar de acordo com a faculdade e curso escolhidos.
Como regra geral, estudantes aplicando para um bacharelado ou curso de
mesmo nível precisam já ter concluído o colégio e estudantes aplicando
para a pós-graduação precisam ter concluído uma boa graduação.
Em alguns casos, será possível apresentar o certiﬁcado da Sprachcaﬀe para
comprovar o nível de proﬁciência no idioma. Em outros, será necessário
tirar um certiﬁcado especíﬁco, como nos seguintes exemplos: Alemanha –
DSH ou TestDAF; Reino Unido, América do Norte e Malta – IELTS 6.0, CAE ou
equivalente no TOEFL para graduação ou IELTS 6.5-7.0, CPE ou equivalente
no TOEFL para pós-graduação; Foundation – IELTS 4.5 – 5.5 ou equivalente
no TOEFL.
Os cursos preparatórios da Sprachcaﬀe irão lhe ajudar a adquirir a pontuação necessária nesses testes. Estudantes que iniciam esse programa
com nível intermediário do idioma geralmente levam 24 semanas para
prepararem-se para a universidade. A duração mínima é de 12 semanas.
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Faculdades no Reino Unido
Exemplos de universidades parceiras:
i
Queen Mary College – Universidade de Londres, Universidade de Kent,
Universidade de Sussex, Universidade de Brighton, Universidade de
Manchester, Universidade de Central Lancashire, Universidade de
Edinburgh.
Preparação para o Foundation Year.
Investimentos:
Alunos europeus, em média £9000 ,
Alunos de outras nacionalidades, em média £15 000.
Taxa de consultoria: £200

Faculdades nos EUA/Canadá
Exemplos de universidades parceiras:
i
EUA:
Universidade de Maine, Universidade de Southern Maine, Universidade
de Vermont, Universidade Widener, Cambridge College, James Madison
– ISC, Universidade de Roosevelt – ISC, Universidade de Quinnipiac, Orange Coast College, Pine Manor College.
Canadá:
Thompson Rivers, Fraser International College, Universidade de Regina, Royal Roads, Universidade Laurentian, Cambrian College, The
Art Institute of Vancouver, SAIT – Calgary, MTI Community College,
Sault College, Douglas College, Sheridan College.
Investimentos:
Em média, entre $ 9000-19000 por ano acadêmico
Taxa de consultoria: $ 300

Reserve seu programa na Sprachcaffe
Languages Plus
Nossos consultores irão lhe orientar sobre os destinos, cursos e
universidades mais adequados ao seu perﬁl, requisitos e objetivos
durante todo o processo de seleção.

D
Nós cuidamos de cada detalhe!
Uma vez aprovado no curso, a Sprachcaﬀe Languages Plus
irá ajudar você a organizar seu voo para o destino, seu visto, sua
hospedagem e o seguro-viagem.

D
Viagem
Nós iremos buscá-lo no aeroporto, para ter certeza que você
terá uma chegada tranquila e, assim, dar início ao seu intercâmbio.

D
Participe dos nossos programas de idiomas
preparatórios para a Universidade
Nós iremos prepará-lo para o teste de proﬁciência de idioma,
para que você alcance as qualiﬁcações exigidas em sua graduação.
Durante o curso, você terá reuniões regulares com os
consultores de seleção que te darão todo o suporte com os
preparativos para sua vida de estudante universitário.

Exemplos de universidades
d parceiras:
University of Malta, London School of Commerce Malta (LSCM).
Investimentos:
Alunos europeus e de outras nacionalidades: 5200EUR por ano
Curso de graduação: Alunos europeus: gratuito e alunos de outras
nacionalidades: de 7500EUR a 9600EUR por ano
Taxa de consultoria: 240EUR

Faculdades na Alemanha

Faculdades na Espanha
Exemplos de universidades parceiras:
i
Universidade de Alcalá, Universidade Técnica de Madri
Investimentos: Alunos europeus e de outras nacionalidades:
700 - 3700EUR por ano
Taxa de consultoria: 240EUR

Inscreva-se, aprenda e obtenha a nota necessária no
teste de proficiência
Com o exame correto e a nota necessária, você irá obter os
requisitos que faltavam para seu ingresso na Universidade.

IELTS / CAMBRIDGE / TOEFL
TEST DAF / DSH
DELE
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Exemplos de universidades parceiras
parceiras:
Universidade de Ciências Aplicadas Jena, Universidade de Thüringen –
Gera, Universidade Técnica de Freiberg, Universidade de Stuttgart, Universidade de Gotinga.
Investimentos: Alunos europeus e de outras nacionalidades:
Taxa semestral: 500EUR. Taxa de matrícula por semestre: em média
250EUR (Incluindo transporte público e outras taxas de serviço da escola.
O valor varia de acordo com o semestre.)
Taxa de consultoria: 240EUR
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Faculdades em Malta

Foundation, graduação ou pós-graduação!

FOUNDATION
GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO
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