
ConneCt  with  
the  world

                Language Schools & Vocational Training



O SEU CAMINHO 
PARA CURSAR UMA 
UNIVERSIDADE NO 

EXTERIOR
O University Pathway Program vai ajudar você a ganhar acesso em um college 

ou universidade na América do Norte e Austrália sem precisar do exame 
TOEFL ou IELTS, além de preparar você para o sucesso acadêmico. 

Ao chegar na ILSC, você receberá aconselhamento acadêmico para avaliar o seu nível de inglês e conversará sobre a suas 
metas profissionais e acadêmicas. A cada mês os seus professores vão acompanhar o seu progresso. Com as habilidades 
acadêmicas e em inglês, você terá a base necessária para ter sucesso no programa que escolher!

O que O PROGRAMA OfeReCe PARA vOCê?

   Transferência direta para nossas instituições parceiras ao completar com sucesso o nosso programa (TOEFL e IELTS não 
são necessários)

  Aceitação condicional em um college, universidade ou TAFE

   Use sua carta de aceitação da ILSC e a carta de aceitação condicional da instituição parceira para solicitar uma permissão 
de estudo por um período mais longo

   Preparação para o seu sucesso acadêmico, incluindo habilidades em inglês,  como compreensão para leitura, pesquisa, 
debate etc

  Aconselhamento acadêmico 

   Apoio para pesquisar programas

  Apoio para processar a matrícula nas instituições parceiras

  Constante avaliação para o seu progresso no programa

  Aconselhamento em diferentes línguas

Campus:     

acesse www.universitypathway.ilsc.com para mais informações

A ILSC também oferece um serviço de admissão na universidade 
para ajudar você a aplicar para qualquer college, universidade 

ou TAFE no Canadá, EUA, Austrália ou Índia. 

IELTS E  
TOEFL NÃO  

SÃO 
NECESSÁRIOS!

aCademiC exCellenCe assuranCe
A ILSC se compromete a assegurar seu sucesso oferecendo: 

   Aconselhamento acadêmico para ajudá-lo a escolher e aplicar para a escola parceira

   Recursos online para ajudá-lo a praticar

    Monitoramento constante de seu progresso acadêmico para identificar qualquer desafio 
assim que aparecerem

   Tours em escolas parceiras a cada sessão

    Sessões de acompanhamento em pequenos grupos que podem ser adicionadas a seu 
programa a qualquer momento*

*Uma taxa adicional será cobrada para alunos estudando por 16 semanas ou menos.

ASSURANCE
Exce�ence
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http://www.universitypathway.ilsc.com
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Nossa lista de parceiros continua crescendo, favor nos contatar caso 
queira saber de alguma outra escola/universidade parceira que não se 
encontra na lista.

Canadian pathway sChools

australian pathway sChools

usa pathway sChools

SCHOOL OF HAIRDRESSING
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Estude, divirta-se e descubra o mundo com a ILSC!

Junior Camps

viva outras culturasFaça amigos internacionais

o nosso Junior 
camp combina AtIvIdAdeS 

InCRíveIS
AuLAS PeLA MAnHÃ 

Ou PeLA tARde
ACOMOdAçÃO eM HOMeStAy 

Ou CAMPuS unIveRSItáRIO

Aprenda inglês ou francês 
enquanto participa de 

atividades incríveis

Explore a fantástica beleza natural de Vancouver enquanto 
você estuda e mora dentro do campus da UBC.

reQuerimento de entrada: 10 a 17 anos
duraÇÃo do proGrama: 1 a 5 semanas
Campus disponÍVel:  University of British Columbia em 
vancouver

novo

Junior Camp na uniVersity of British ColumBia (uBC)

Nesta parceria exclusiva da ILSC com a UBC o estudante 
terá aulas de inglês pela manhã com outros estudantes 
internacionais e na parte da tarde ele irá fazer parte do Summer 
Camp da própria UBC, onde ele irá fazer atividades com 
estudantes locais, uma oportunidade incrível para conhecer a 
cultural local e fazer amigos canadenses. Algumas das opções 
dos programas a tarde da UBC incluem: basketball, tennis, 
oratória, teatro, música, leadership, robótica, etc.

O uso do nome University of British Columbia neste documento serve estritamente ao objetivo de identificar a locação na qual o ILSC Education Group vai oferecer o programa. O ILSC 
Education Group não é afiliado a esta universidade e a universidade não está envolvida e nem é responsável de maneira alguma pela qualidade, adequação, oferecimento ou outros aspectos 
dos programas da ILSC Education Group.
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Junior Camp a tarde na ilsC 

No nosso camp a tarde o estudante usufrui da mesma 
infra-estrutura da ILSC. O programa inclui acomodação em 
homestay, com a diferença das atividades pela manhã e 
estudo pela tarde.

reQuerimento de entrada: 13 a 17 anos
duraÇÃo do proGrama: 1 a 7 semanas
aCampus disponÍVel:    

  VanCoUVEr         ToronTo         monTrÉal         san FranCisCo

novo

novo

Faça parte de uma família canadense ou americana. Participe 
de aulas de comunicação de inglês ou francês* pela manhã, 
para melhorar suas habilidades no idioma. Durante a tarde 
explore a cidade e a cultura locais. 

*Programas em francês disponíveis apenas em Montreal

reQuerimento de entrada: 13 a 17 anos
duraÇÃo do proGrama: 1 a 7 semanas
aCampus disponÍVel:      

na ilsC toronto o estudante 
tamBém tem a opÇÃo de se  
hospedar no Chestnut  
residenCe

Nesta opção o estudante poderá participar das atividades 
diárias a tarde e no sábado, e se hospedar em um quarto 
dividido com outro estudante internacional na Chestnut 
Residence. Para esta residence o estudante poderá adicionar 
atividades no domingo e atividades a noite 5 dias por semana. 
Alimentação com pensão completa esta incluído neste pacote.

Junior Camp na ilsC 
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Estude, divirta-se e descubra o mundo com a sua família!

Programa para Família 

viva a experiência incrível de 
viajar ao exterior com sua 

família

Conecte-se com outras 
famílias e estudantes de 

diversas partes do mundo

CLASSeS PeLA 
MAnHÃ

OPCIOnAL de 
ACOMOdAçÃO eM 

HOMeStAy

teMPO LIvRe PARA fAMíLIAS 
eXPLORAR A CIdAde

nosso proGrama 
para famÍlia 
combina AtIvIdAdeS 

dIveRtIdAS

Aprenda inglês enquanto 
participa de atividades 

incríveis

 proGrama para famÍlia 

Venha para ILSC-Vancouver e faça parte de uma aventura 
cultural com a sua família! Melhore o inglês e explore esta cidade 
fantástica com as pessoas mais importantes da sua vida. No 
período da tarde, a família terá oportunidade de explorar tudo 
que vancouver tem de melhor por meio de atividades planejadas 
pela ILSC três vezes por semana. O calendário semanal oferece 
muitas oportunidades para que a família explore Vancouver de 
acordo com suas preferências e interesses.

novo
reQuerimento de entrada: 13 a 17 anos. Para crianças entre 
7 – 17 anos. O programa foi estruturado para no mínimo 1 adulto 
e 1 criança, mas pode ser adicionado outros membros da família.
duraÇÃo do proGrama: 1 a 7 semanas
Campus disponÍVel: Programa de Inverno ;  
Programa de Verão  
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Uma base acadêmica forte e certeza de sucesso!

Junior English Study

esl hiGh-sChool BridGe proGram

Curse o programa Junior Bridge e aprenda inglês num 
ambiente dinâmico de sala de aula onde você vai se conectar 
com outros estudantes da sua faixa etária. Escolha entre 3 
opções de horários, dependendo da intensidade de estudos 
que você precisa. 

Adicione homestay ao seu programa e hospede-
se em uma de nossas casa de família. ILSC irá lhe 

ajudar a ficar hospedado com uma família que 
tenha experiência em receber estudantes jovens.

Aprende o inglês acadêmico 
para entrar em uma high 

school no Canadá

Certeza de ótimas notas no 
high school

Transferência para um 
college ou universidade

escolha sua carGa horÁria

 fuLL-tIMe

 PARt-tIMe AM

 fuLL-tIMe IntenSIve

O Junior Bridge Program oferece treinamento em idiomas 
numa linguagem acadêmica e comunicativa, e é a transição 
perfeita para uma high school canadense.

reQuerimento de entrada: 13 a 17 anos
Campus disponÍVel: 
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CURSOS E PROgRAMAS
BeGinner intermediate adVanCed

enGlish core elective courses B1 B2 B3 B4 i1 i2 i3 i4 a1 a2 campus
foundation
English Foundation    

enGlish communication
Discussion Circle  

English Communication      

speaking Dynamics  

speaking Excellence   

academic & test preparation
English for academic Purposes       

Cambridge CAE (Certificate of Advanced English)  

Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) 

Cambridge FCE (First Certificate in English)   

Cambridge PET (Preliminary English Test)  

IELTS (International English Language Testing System)*      

ToEFl® Preparation     

ToEiC® Preparation        

business enGlish
Business English       

English for e-business & Web Design     

Business English for management & Human resources    

English for advertising & Design     

international Business English    

creative & cultural enGlish
Creative English—storytelling  

Creative English—Writing to speaking  

Creative English through acting     

Creative English through Film     

English through Brisbane   

English through Global social issues    

English through Green leadership    

English through Journalism     

English through melbourne    

English through sydney    

English through Toronto       

People & Places through Time    

enGlish skills electives B1 B2 B3 B4 i1 i2 i3 i4 a1 a2 campus
foundation & communication
assertiveness      

Conversation          

Debating      

listening          

Pronunciation          

Public speaking      

Vocabulary          

academic, test & university preparation
academic speaking and listening    

academic Vocabulary    

academic Writing    

Grammar          

iElTs      

iElTs reading and Vocabulary    

iElTs listening and speaking    

iElTs Writing    

reading        

study skills success**          

Tense Buster**          

ToEFl® speaking     

ToEiC® (Listening and Reading)        

Writing          

business enGlish
Business Culture    

Business English Cambridge (BEC)        

Business interview skills    

Business Presentation skills    

Business Writing    

Café Work skills        

English for advertising media     

English for Finance     

English for marketing    

English for Travel & Hospitality        

Job ready  

listening for Professionals   

*Full-Time schedule course in Australia     **Available in the Full-Time Plus schedules only
nota: Ofertas de cursos e níveis podem variar dependendo da inscrição de alunos e local
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  VanCoUVEr       ToronTo       monTrÉal       san FranCisCo      nEW York       sYDnEY       BrisBanE       mElBoUrnE      nEW DElHi     

BeGinner intermediate adVanCed

enGlish skills electives B1 B2 B3 B4 i1 i2 i3 i4 a1 a2 campus
creative & cultural lanGuaGe
Creative English—storytelling  

English through art      

English through Canadian studies    

English through Comedy     

English through Delhi          

English through Film & Video        

English through Food   

English through Global social issues    

English through montréal     

English through music    

English through new York       

English through Photography      

English through san Francisco       

English through social media    

English through songs, lyrics and movies       

English through Yoga      

india 101       

international Current Events    

street Talk      

social media Writing    

Thinking and Problem solving skills      

enGlish proGrams & offerinGs B1 B2 B3 B4 i1 i2 i3 i4 a1 a2 campus
hiGher education pathways
Cambridge Mastery (Full-Time Intensive Schedule)    

GmaT Preparation + ilsC study*  

GrE Preparation + ilsC study*  

iElTs mastery      

iElTs mastery 6.5  

ToEFl mastery     

University Pathway Program          

Junior proGrams
Esl High school Bridge Program          

Junior Camps          

Family Camps          

volunteer and enGlish study
social Volunteer internship Program      

Volunteer Internship Program (VIP)    

Volunteer Experience Program (VEP)     

ranchstay Program     

business enGlish masteries
Business English Communication      

Business English & Hospitality       

English for Business management    

English for Hospitality management Preparation     

international Business English    

media & marketing English     

lanGuaGe excellence masteries
English through Global social responsibility    

English for Creative arts      

other enGlish proGrams & offerinGs
Customized Group Packages          

Executive Business English Certificates & Diploma**      

Executive Business English or French Tutoring          

Hindi Certificate (Beginner or Intermediate)          

Leader in Training (LIT) Program          

Medical English Diploma or Certificates     

Private Tutoring in English, French, or Hindi***          

TEsl for Young learners      

 Necessário PROLA (pré-matrícula na avaliação de idiomas online)
*Oferecido pela Princeton Review no campus da ILSC    **O Executive Business English Diploma está disponível apenas em São Francisco      
***Aulas de francês estão disponíveis somente em Vancouver, Toronto, Montréal e Nova Déli; aulas de hindi está disponível apenas em Nova Déli
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FRENCH COURSES & PROgRAMS
BeGinner intermediate adVanCed

french core elective courses B1 B2 B3 B4 i1 i2 i3 i4 a1 a2 campus
French Communication / Communication         

French through montréal / le français par montréal     

DElF Preparation / Diplome d’études en langue française     

french skills electives B1 B2 B3 B4 i1 i2 i3 i4 a1 a2 campus
Business Workplace Preparation / Affaires préparation au milieu de travail     

Conversation / Conversation        

Debating / Débats     

French around the World / Francophonie     

French Business / Français des affaires internationales    

French Communication         

French for Photography / le français par photographie     

French through Drama / le français par le théâtre      

French through Fashion and Design / le français par la mode et le design      

French through Films & Songs / Le français par les films et chansons       

Global social issues / Polémiques sociales    

Grammar / Grammaire         

international Current Events / Événements d’actualité     

Journalism / Journalisme    

listening and Pronunciation / Écoute et prononciation        

media studies / Études des médias     

People & Places through Time/ Personnages et lieux dans le temps    

reading / lecture        

society and Culture / Culture et société      

street Talk/ le français familier     

Writing / Écriture        

Vocabulary / Vocabulaire        

french proGrams & offerinGs B1 B2 B3 B4 i1 i2 i3 i4 a1 a2 campus
hiGher education pathways
TEF / TEFaQ Preparation—Evening study     

Junior proGrams
Junior Camps          

volunteer and french study
Volunteer Experience Program     

other french proGrams & offerinGs
Customized Group Packages          

Executive Business French Tutoring          

French Tutoring          

  VanCoUVEr       ToronTo       monTrÉal      nEW DElHi     
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LANgUAgE EXCELLENCE MASTERIES
EnGLISH FoR CREATIvE ARTS

EnGLISH THRouGH   
GLobAL SoCIAL RESponSIbILITy
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CertifiCate name
available campus

entry level* i1 i3

creative english—storytelling 

creative english through acting 

creative english through film 

english through Global social issues 

Green leadership 

english through art 

english for advertising media 

english through yoga 

international current events 

academic writing 

english through social media 

Para completar o Mastery Progam escolha 2 aulas de 3 horas e 2 aulas de skill elective course           *Entry level: I = Intermediate

  VanCoUVEr       ToronTo       monTrÉal       san FranCisCo      nEW York       sYDnEY       BrisBanE       mElBoUrnE      nEW DElHi     

BUSINESS ENgLISH MASTERIES
buSInESS 

EnGLISH And 
HoSpITALITy

InTERnATIonAL 
buSInESS 
EnGLISH

EnGLISH FoR 
buSInESS 

MAnAGEMEnT

MEdIA And 
MARkETInG 

EnGLISH

EnGLISH FoR 
HoSpITALITy 

MAnAGEMEnT 
pREpARATIon

buSInESS  
EnGLISH 

CoMMunICATIonCertifiCate name
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available campus
 

  
  

entry level* i2 i3 i2 i3 i2 b4
business english     

business english for management and human resources   

international business english 

creative english through film 

english for advertising and design 

english through Journalism 

business writing   

business culture  

business presentation skills  

business english cambridge    

public speaking  

academic writing  

writing 

english for marketing  

english through social media 

english for advertising and media  

english for travel and hospitality  

english for finance  

café work skills 

assertiveness 

thinking and problem solving skills 

Para completar o Mastery Progam escolha 2 aulas de 3 horas e 2 aulas de skill elective course.
Programas sujeitos a disponibilidade, favor checar com a escola antes de prosseguir com a matrícula.
Nota: Necessário PROLA (pré-matrícula na avaliação de idiomas online)   *Entry level: B = Beginner   I = Intermediate
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ilsC–VanCouVer
É uma cidade onde você pode esquiar, fazer caminhadas e curtir suas praias, tudo em um único 
dia. Nenhum outro lugar no mundo pode competir com seu conjunto de praias, um parque 
florestal deslumbrante, e picos de montanhas cobertos de neve. Cosmopolita e segura, Vancouver 
é frequentemente eleita a cidade mais agradável para se viver no mundo! As escolas da ILSC são 
localizadas no centro da cidade, com ótimo acesso ao transporte público, bancos, restaurantes e 
comércio em geral. 

eStRutuRA

ilsC–toronto
Essa vibrante metrópole, lar de mais de 100 diferentes grupos étnicos e culturais, é a cidade mais 
multicultural do mundo. Localizada nas margens do belo lago Ontário, Toronto é a maior cidade e é o 
principal centro econômico e cultural do Canadá. Você pode aproveitar sua estadia lá para curtir pontos 
turísticos da região, como Niagara Falls. A escola fica no centro de Toronto, a poucos quarteirões da rua 
comercial mais longa do mundo, a Yonge Street, e próxima das badaladas ruas Queen e St. George. 

eStRutuRA

CANADá  
diVerso por natureza

Espetacular, multicultural e imenso, o Canadá é mesmo fascinante. O país conta com 
duas línguas oficiais, inglês e francês, e é uma ótima opção para você estudar fora!

unique at ilsc–vancouver

  ILSC–Vancouver é o nosso maior campus, e oferece a maior seleção de cursos e programas para os 
estudantes escolherem. 

  Oferece alguns programas únicos, como medical english and Junior camp na ubc.

  nosso ativo comitê de responsabilidade social comunitária inclui estudantes entusiasmados 
como você! Trabalhe com a equipe da ILSC e estudantes em iniciativas comunitárias locais e globais.

unique at ilsc–toronto

  A ILSC–Toronto é um dos nossos destinos mais populares para fazer o university pathway program 
no Canadá. Mais de 20 dos nossos parceiros em colleges e universidades são baseados em Ontario. 

  Alguns cursos e programas especiais em toronto incluem Speaking Excellence Certificate, english 
through comedy e english through toronto.

  Junte-se à equipe de voluntários da ILSC–Toronto e conheça outros alunos enquanto ajuda a 
organizar iniciativas globais e locais. 

90 SALAS  
de AuLA

6 LABORATóRIOS 
de COMPutAdOR

6 LOunGeS PARA 
eStudAnteS

WI-fI CentRO de 
teSte

SALA de 
ORAçÃO

COzInHAS InGLêS

61 SALAS  
de AuLA

3 LABORATóRIOS 
de COMPutAdOR

5 LOunGeS PARA 
eStudAnteS

WI-fI CentRO de 
teSte

SALA de 
ORAçÃO

COzInHAS InGLêS

VANCOUVER DLI: O19352522932.       TORONTO DLI: O19376982302.       MOntReAL DLI: O19359201512



13

ilsC–montreal
A sofisticação europeia encontra a receptividade canadense em Montreal. Essa metrópole oferece 
cultura 24 horas por dia em inglês e em francês e a maioria dos moradores fala as duas línguas. A 
mescla da arquitetura antiga com a moderna e bairros estilosos tornam esse destino ainda mais 
incrível. A escola da ILSC está localizada no coração da região histórica da cidade (Old Montréal), 
próxima de transportes públicos, parques e muito mais. 

eStRutuRA

parle français à montrÉal!
Além dos cursos de inglês promovidos pela ILSC, você tem a oportunidade de aprender francês na 
maior cidade de língua francesa do mundo fora de Paris. A ILSC em Montreal oferece uma diversa 
seleção de cursos na língua francesa em áreas como preparação acadêmica, business, comunicação, 
humanas, além de Youth Programs! Para intensificar a sua fluência na língua, você pode ficar em uma 
casa de família que fala francês ou que é bilíngue. Que tal viver essa experiência?

unique at ilsc–montreal

  Nosso campus em Montreal tem o tamanho de uma boutique, com uma sensação familiar. Você 
rapidamente irá conhecer todo o nosso staff e muitos estudantes. 

  ILSC–Montréal oferece uma variedade de atividades bilingues. Então, esteja você aprendendo 
inglês, francês ou ambos, sempre haverá algo para todo mundo.

    Cursos e programas especialíssimos neste campus bilingue incluem a opção english through food, 
french through fashion and design, e muito mais!

38 SALAS  
de AuLA

2 LABORATóRIOS 
de COMPutAdOR

LOunGe PARA 
eStudAnteS

WI-fI CentRO de 
teSte

SALA de 
ORAçÃO

COzInHAS InGLêS &  
fRAnçAIS

medical enGlish diploma  
or certificates
Desenvolvido para profissionais da área de 
saúde, esse programa ensina a terminologia 
médica com o foco no entendimento e 
na conversação necessária para que o 
professional consiga se comunicar com 
pacientes e colegas de trabalho. Em cada 
certificado, os estudantes vão aprender um 
novo vocabulário que será colocado em 
prática quando explorarem casos médicos 
e debaterem condições de pacientes 
fictícios. Os casos poderão ser focados 
nas especialidades e objetivos de cada 
profissional.

Campus: 
nÍVel de entrada: Intermediate 3
duraÇÃo: 4 semanas/certificado

enGlish for business 
manaGement mastery
Adquira conhecimento sobre gerenciamento 
e recursos humanos dentro de um contexto 
global. 

Campus: 
nÍVel de entrada: Intermediate 3
duraÇÃo: 2 meses

CuRSOS RequeRIdOS

cursos de 3 horas
  Business English
   Business English for Management and 

Human Resources

cursos de 1.5 hora
  Business Writing
  Business Culture
  Business Presentation Skills
  Business English Cambridge
  Academic Writing
  English for Finance

media & marketinG  
enGlish mastery
Adquira o conhecimento sobre o dinâamico 
mundo da mídia impressa, propaganda, 
análise de mercado e planejamento de 
mercado.

Campus: 
nÍVel de entrada: Intermediate 2
duraÇÃo: 2 meses

CuRSOS RequeRIdOS

escolha dois cursos abaixo de 3 horas
  Business English
  Creative english through film
  english through Journalism 
  English for Advertising and Design

cursos de 1.5 hora
  Public Speaking
  English for Marketing
  english through Social Media
  English for Advertising and Media

proGramas em destaQue
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gRADE HORáRIA  
NO CANADá

VanCouVer
8:00 am  
Tomar um expresso no seu café 
favorito antes da aula

12:00 pm 
Almoço nas escadarias da Galeria de 
Arte de vancouver

4:30 pm 
Andar de patins no Stanley Park e  
Sea Wall

6:30 pm  
Piquenique na praia

8:30 pm  
Teatro sob a luz das estrelas

montreal
8:00 am 
Croissants e café ao leite em um café 
na Sidewalk

12:00 pm 
Bagels com lox na sua Deli preferida

4:30 pm  
Comprinhas na Saint denis

6:30 pm 
Piquenique nas Colinas de Mount 
Royal

8:30 pm 
Jazz ao ar livre

toronto
8:00 am 
Cannolli italiano com um latte em 
Kensington Market

12:00 pm 
Passeio pelas botiques na queen 
Street, almoço descontraído

4:30 pm  
Passeio de bicicleta pelas praias

6:30 pm 
Jantar grego em Danforth

8:30 pm 
Torcer pelo Blue Jays no  
Rogers Centre 

imaGine sua rotina nesses luGares!

Grade horÁria aulas / 
semana* dias 9:00–12:00 am 1:00–2:30 pm 2:45–4:00 pm

full-time  
intensive 30 aulas

Seg a qui
Curso de 3 horas

2 cursos de 1.5 horas

Sex Livre

full-time  24 aulas
Seg a qui

Curso de 3 horas
Choose 1 afternoon  

skills elective Livre

Sex Livre

part-time am 17 aulas Seg a Sex Curso de 3 horas Livre

part-time pm 13 aulas Seg a qui Livre 2 cursos de 1.5 horas

*1 aula = 50 minutos     Todos os cursos de 3 horas incluem uma pausa na metade da aula

Grade horÁria aulas / 
semana* dias 1:00–2:30 pm 2:45–4:00 pm 4:15–7:30 pm

full-time pm 24 lessons
Mon–thu no course Choose 1 skills elective Choose a 3-hour course

fri Choose a 3-hour course no course

toronto pm & eVeninG sChedules

Grade horÁria  aulas / 
semana* dias 5:00–7:00 pm 7:15–9:00 pm

eveninG full-time* 18 lessons Mon–thu Choose IELTS, Business English, or Speaking Choose IELTS, Business English, or Speaking

*Students can choose to take the evening Full-Time schedule, or a single evening course.
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ESTADOS UNIDOS  
o luGar para sonhar e realizar

O país das oportunidades, os Estados Unidos é um ótimo lugar para explorar.  
Aproveite as maravilhas naturais do país, assim como a cultura das grandes cidades!

ilsC–sÃo franCisCo
Localizada ao norte da costa da Califórnia, é uma cidade de espírito livre e que respira inovação e 
criatividade, especialmente no que se refere à arte e cultura. Com sua bela orla marítima, tem vistas e 
parques espetaculares. A escola da ILSC fica localizada no Embarcadero Center, um shopping comercial 
moderno de onde é possível ir a pé até a Union Square,  a principal área comercial da cidade. O acesso 
também é fácil ao transporte público em geral, incluindo as charmosas linhas de bonde. 

eStRutuRA

ilsC–noVa york
A cidade que nunca dorme, como é conhecida, é o berço de muitos movimentos políticos, culturais, 
de arte e música. Não é por acaso que pessoas do mundo todo querem viver e realizar seus sonhos 
em Nova York. O campus da ILSC–Nova York está localizado em um edifício moderno em Manhattan, 
a uma quadra do metrô, próximo de pontos turísticos como Wall Street, World Trade Center, Brooklyn 
Bridge, e mais. O acesso também é fácil por metrô a lugares como Central Park, Times Square e Empire 
State Building. 

eStRutuRA

unique at ilsc–são francisco

  Oferecemos serviço de suporte A+, que inclui orientação gratuita e aconselhamento acadêmico para 
ajudá-lo a alcançar seus objetivos!

  Nossas escolas nos EUA oferecem uma forte ênfase em habilidades de nível básico e uma variedade 
de opções para apoiar os programas de college e university pathway, incluindo o programa 
university pathway, o serviço de university admissions e estudo de inglês combinado com a 
preparação para os exames Gmat e Gre. 

 Cursos e programas especias incluem o leader in training e o english through san francisco.

 novidade! Horários noturnos oferecem uma grande variedade de opções

unique at ilsc–nova york

  todo estudante tem um orientador que pode responder a qualquer dúvida que tiver, desde a 
experiência na escola até quais são as melhores pizzas de Nova York e muito mais. 

  Nossas escolas nos EUA oferecem uma forte ênfase em habilidades de nível básico e uma variedade de 
opções para apoiar seu vocabulário em business, incluindo Executive Business English Certificates e 
o programa volunteer experience, onde você pode fazer voluntariado com ONGS locais. 

  Encontre estudantes e o staff da ILSC nos workshops GRATUITOS após as aulas—aprenda sobre 
artes, culinária e muito mais! 

  novidade! Horários noturnos oferecem uma grande variedade de opções.

15 SALAS  
de AuLA

LABORATóRIO DE 
COMPutAdOR

LOunGe PARA 
eStudAnteS

WI-fI CentRO de 
teSte

SALA de 
ORAçÃO

COzInHA InGLêS

15 SALAS  
de AuLA

LABORATóRIO DE 
COMPutAdOR

LOunGe PARA 
eStudAnteS

WI-fI CentRO de 
teSte

SALA de 
ORAçÃO

COzInHA InGLêS
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gRADE HORáRIA  
NOS ESTADOS UNIDOS

sÃo franCisCo
8:00 am  
Um saudável suco de fruta do Jamba Juice e um expresso duplo 
do Blue Bottle café

12:30 pm 
Piquenique com amigos na praça Justin Herman

4:00 pm 
As melhores lojas para compras na union Square

6:30 pm  
dim Sum em Chinatown

8:30 pm  
Música ao vivo no teatro fillmore

noVa york
8:00 am 
Brunch at Serafina Meatpacking e explore High Line 

12:30 pm 
Compras na 5ª Avenida

4:00 pm  
Corrida no Central Park 

6:30 pm 
Pizza em TriBeCa

8:30 pm 
Assistir a um dos famosos espetáculos da Broadway

usa daytime sChedules

usa pm sChedules

Grade horÁria aulas / 
semana* dias

am pm
course i 
9:00–10:40

course ii 
10:50–12:30

course iii
1:20–3:00

full-time  
intensive 28 aulas

Seg a qui escolha seu  
curso 1 de 1.5 hs

escolha seu  
curso 2 de 1.5 hs

escolha seu  
curso 3 de 1.5 hs

Sex Livre

full-time plus 22 aulas
Seg a qui escolha seu  

curso 1 de 1.5 hs
escolha seu  

curso 2 de 1.5 hs

2 aulas de estudo  
supervisionado   

Seg & qua ou ter & qui 
1:20–2:10 PM

Sex Livre

full-time 20 aulas Seg a Sex escolha seu  
curso 1 de 1.5 hs

escolha seu  
curso 2 de 1.5 hs Livre

Grade horÁria aulas / 
semana* dias course iii  

1:20–3:00 pm
course iv**  
3:10–5:10 pm

course v**  
5:20–6:10 pm

course vi**  
6:20–8:00 pm

full-time pm plus 22 aulas Seg a qui escolha seu  
curso 3 de 1.5 hs

escolha um curso  
de 120 minutos

escolha um curso  
de 50 minutos Livre

full-time plus  
eveninG 22 aulas Seg a qui Livre escolha um curso  

de 120 minutos
escolha um curso  

de 50 minutos
escolha um curso  
de 100 minutos

part-time pm 18 aulas Seg a qui escolha seu  
curso 3 de 1.5 hs

escolha um curso  
de 120 minutos Livre Livre

*1 aula = 50 minutos      **Alunos sem o visto F-1 podem se matricular para os cursos IV, V, VI individualmente.

imaGine sua rotina nesses luGares!
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executive business enGlish certificate
Amplie a sua eficácia e conhecimento e debata as melhores 
práticas no mundo dos negócios. Avance ainda mais rápidamente 
com aulas semi-particulares com um currículo formatado para 
atender suas necessidades e metas de aprendizado. Em aulas 
semi-particulares você estuda com um instrutor e e até dois outros 
estudantes, permitindo que receba atenção personalizada. Os 
certificados estão disponíveis na carga horária Full-Time (visto de 
turista) e Full-Time Intensive (visto de estudante). Nesse último 
caso, os alunos complementam as aulas com cursos eletivos na 
parte da tarde. 

Campus:  
duraÇÃo: 4 semanas/certificado

executive business enGlish certificate
nÍVel de iniCiar: Intermediate 1

executive marketinG certificate
nÍVel de iniCiar: Intermediate 2

executive business manaGement certificate
nÍVel de iniCiar: Intermediate 3

Grade horÁria noturna
por que não aproveitar para melhorar o seu inglês enquanto estiver nos estados unidos a passeio ou a negócios? 
Nas nossas unidades da ILSC nos Estados Unidos nós oferecemos aulas a noite de inglês. Esta é uma alternativa perfeita para maximizar a 
sua temporada no país. Não importa se o objetivo principal da sua viagem seja turismo ou negócios, com esta opção você poderá fazer o seu 
trabalho ou passeio durante o dia e a noite poderá fazer aulas de inglês para aprimorar o sua fluência no idioma. 
Favor verificar as opções de carga horária disponíveis na página 16.

proGramas em destaQue
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ilsC–BrisBane
A cidade é a terceira maior da Austrália e é um ótimo ponto de partida para quem busca diversão na 
Gold Coast. Você irá se apaixonar pelo clima subtropical ao longo do ano e pelo belo Rio Brisbane. Que 
tal viver e aprender inglês nessa cidade dinâmica que fica próxima ao paraíso dos surfistas? A ILSC está 
localizada de frente para um parque e a apenas dois minutos da Central Railway Station. O campus é 
descolado e conta com um terraço onde estudantes podem curtir os intervalos e almoçar. 

eStRutuRA

ilsC–sydney
Que tal viver na maior cidade da Austrália, com dezenas de praias e cercada de grandes parques 
nacionais? O destino é famoso por sua modernidade, mas estilo de vida tranquilo e praiano. Aprenda 
inglês nessa cidade vibrante e cosmopolita! A ILSC está localizada no icônico prédio do Woolworths, 
onde ficam as principais rotas de ônibus e estação de trem. Próximo a escola também ficam o Darling 
Harbour e o Hyde Park, que contam com os principais eventos, restaurantes e vida noturna na cidade.

eStRutuRA

AUSTRáLIA   
praia, sol e diVersÃo Garantida

Explore esse país-ilha que abriga animais exóticos e algumas das melhores praias do 
mundo. Se surpreenda com as cidades modernas com incríveis paisagens ao ar livre. 

unique at ilsc–brisbane

  Venha ao nosso churrasco de boas vindas que acontece todas as sessões. 

  Faça parte do clube GRATUITO chit chat club. Nós juntamos os estudantes com os locais, para que 
possam se conhecer e praticar inglês num ambiente divertido e casual. 

  Faça parte do clube GRATUITO Job club e aprenda tudo o que precisa saber para conseguir um 
emprego na Austrália.

  Faça o curso Café Work Skills e aprenda inglês e habilidades de barista ao mesmo tempo. 

  Faça diferença no mundo e pratique inglês em um dos muitos divertidos eventos de caridade de que 
a  ILSC–Brisbane participa todos os anos.

unique at ilsc–sydney

  Oferecemos um clube de notícias matinal GRATUITO. Encontre outros estudantes para praticar seu 
inglês durante o café da manhã, conversando sobre notícias e eventos. 

 O Job club ajuda você a aprender tudo de que precisa para encontrar um emprego na Austrália. 

 Faça o curso café work skills e aprenda inglês e habilidades de barista ao mesmo tempo. 

  Eventos anuais como Amazing Race e Sports Day conectam toda a comunidade da escola com muita 
diversão!

21 SALAS  
de AuLA

LABORATóRIO DE 
COMPutAdOR

LOunGe PARA 
eStudAnteS

WI-fI CentRO de 
teSte

SALA de 
ORAçÃO

COzInHAS InGLêS

32 SALAS  
de AuLA

2 LABORATóRIOS 
de COMPutAdOR

2 LOunGeS PARA 
eStudAnteS

WI-fI CentRO de 
teSte

SALA de 
ORAçÃO

COzInHAS InGLêS

ILSC–Brisbane, ILSC–Sydney, ILSC Business College and ILSC TESOL College are the trading names of ILSC(Brisbane) PTY LTD.       RTO NUMBER: 31564

cricos code: 02137m

cricos code: 02137m
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ilsC–melBourne
Melbourne é uma cidade mágica, a capital cultural da Austrália! Não importa se você está procurando 
por uma comida maravilhosa, um coffe shop tradicional, música ao vivo, esportes, moda, vida noturna ou 
artes, com certeza você irá encontrar em Melbourne. ILSC-Melbourne está localizada no coração do distrito 
financeiro e apenas alguns passos da principal estação da cidade que é a Southern Cross Railway, aqui 
você poderá se locomover para qualquer lugar, dentro ou fora da cidade.

eStRutuRA

unique at ilsc–brisbane

  Participe do free morning news club. Juntamente com outros alunos você irá praticar inglês no seu 
café da manhã, dicutindo as notícias do dia.

   free Job club irá lhe preparar para conseguir um trabalho na Austrália.

   Faça o curso café work skills e aprenda inglês e habilidades de barista ao mesmo tempo.

  english through melbourne é uma ótima aula onde você irá melhorar o seu inglês ao mesmo tempo 
que irá descobrir está cidade fantástica.

12 SALAS  
de AuLA

LABORATóRIO DE 
COMPutAdOR

LOunGe PARA 
eStudAnteS

WI-fI SALA de 
ORAçÃO

COzInHAS

gRADE HORáRIA NA AUSTRáLIA

BrisBane
8:00 am  
Café da manhã com sua ‘família’

12:00 pm 
Piquenique na Anzac Square

4:30 pm 
Andar de bicicleta pelo Brisbane River

6:30 pm  
Jantar em um restaurante exótico em 
West end

8:30 pm  
Fogos de artifício às margens do rio 
durante o Festival de Brisbane

melBourne
8:00 am  
Café no Federation Square

12:00 pm 
Almoço e compras no Queen Victoria 
Market

4:30 pm 
Passeio pelo Royal Botanic Gardens

6:30 pm  
Descubra os grafites da famosa Hosier Lane 

8:30 pm  
Assista um filme ao ar livre no outdoor 
moonlight cinema

sydney
8:00 am  
Café expresso com bolo de banana

12:00 pm 
Almoço e caminhada pelo Hyde Park

4:30 pm 
Compras no Pitt Street Mall

6:30 pm  
Vôlei na praia de Bondi

8:30 pm  
Jantar e passeio no darling Harbour

imaGine sua rotina nesses luGares!

Grade horÁria aulas / 
semana* dias

am pm

9:00–12:00 1:00–2:30 2:45–4:00 4:45–9:00
(Includes 15 mIn Break)

full-time  
intensive

31 aulas
(26 horas)

Seg a qui
Curso de 3 horas

2 x cursos de 1.5 horas

Livre

Sex Livre

full-time  24 aulas
(21 horas)

Seg a qui
Curso de 3 horas

Cursos de 1.5 horas Livre

Sex Livre

part-time am 17 aulas
(15 horas) Seg a Sex Curso de 3 horas Livre

full-time pm 24 aulas
(20 horas) Seg a Sex Livre Curso de 4 horas

cricos code: 02137m

CAfé InGLêS
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cafÉ work skills
O seu plano é estudar e trabalhar durante sua estadia na Austrália? 
Então uma boa opção pode ser assistir a aula de Café Work Skills 
nas escolas da ILSC em Brisbane, Sydney em Melbourne. Você vai 
aprender habilidades práticas para uma boa entrevista de trabalho 
e para tirar de letra o dia a dia em um café!

Campus: 
nÍVel para iniCiar: Beginner 3
horas por aula: 1.5

business enGlish for  
hospitality mastery proGram
Melhore o seu desempenho de práticas básicas de negócios. 
Aprenda inglês escrito e oral que o ajudarão a atingir o nível 
suficiente para trabalhos na indústria de hotelaria da Austrália. 

Campus: 
nÍVel para iniCiar: Beginner 4 
duraÇÃo: 2 meses

CuRSOS RequeRIdOS
cursos de 3 horas
  Business English (2 meses)

cursos de 1.5 hora
Escolha dois dos quatro cursos abaixo
   English for Travel & Hospitality (2 meses)
  Café Work Skills
  Assertiveness
   Thinking and Problem Solving Skills

enGlish for  
academic purposes
Projetado para ajudar o aluno a iniciar os estudos acadêmicos 
em Inglês, este curso vai fortalecer suas habilidades de leitura 
e escrita. Você vai melhorar o seu uso da gramática e construir 
o seu vocabulário, explorando temas acadêmicos. Esse 
programa dá a vantagem de colocação em cursos superiores 
sem a necessidade da realizacao de testes oficiais de ingles 
(como por exemplo o IELTS). Programa oferecido no horario 
diurno e noturno.

Campus: 
nÍVel para iniCiar: Beginner 4

proGramas em destaQue
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imaGine sua rotina nesse luGar!
8:30 am  
Roti, Paratha e Chá Chai com sua família anfitriã

1:00 pm 
Almoço no mercado Malviya Nagar

5:00 pm 
visite o templo Iscon e assista a colorida cerimônia noturna de 
Hare Krishna

8:00 pm  
Assista o último lançamento de Bollywood no cinema

ilsC–noVa déli  
Na Índia, o termo ‘masala’ é usado para descrever os temperos que enriquecem a comida indiana. 
O termo também poderia ser facilmente usado para descrever a vibrante e movimentada Nova Déli.
Trata-se da capital do segundo país mais populoso do mundo e um ponto de partida perfeito para 
alguns dos melhores pontos turísticos da Índia, como o Taj Mahal e os Himalaias. A ILSC conta com 
muitas opções de programas e toda a infraestrutura para receber bem os estudantes. 

eStRutuRA

unique at ilsc–nova dÉli

  A sensação de escola pequena de Nova Déli combina estudantes indianos locais com outros que 
vêm de várias partes do mundo.

  Inscreva-se em nosso programa mais concorrido de nova déli, english on the road, e combine o 
estudo de idioma com um tour cultural pela região Norte da India.

    ILSC–Nova Déli oferece uma gama super especial de atividades culturais para estudantes. Aprenda 
sobre a cultura indiana com aulas de culinária, aulas de dança e muito mais!

    Inscreva-se na aula de english through yoga ou nosso programa english and yoga e aprenda 
tudo sobre esta prática milenar em seu país de origem!

7 SALAS  
de AuLA

SALA COM  
COMPutAdOReS

WI-fI InGLêS, fRAnçAIS  
& HIndI

O que quer que você faça, onde quer que você vá, a Índia é um país que você nunca 
esquecerá. Que tal aprender inglês, francês, hindi ou mandarim nesse país exótico? 

ÍNDIA  
máGiCa, eniGmátiCa e impressionante
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A ILSC–Nova Déli também oferece cursos que iniciam mais cedo na parte da manhã ou a noite, com horários flexíveis para profissionais. Outra 
opção é agendar aulas nos fins de semana.

gRADE HORáRIA  
NA ÍNDIA

Grade horÁria aulas / 
semana* dias 10:00 am–1:00 pm 2:00–3:30 pm 3:45–5:00 pm

full-time  
intensive 30 aulas

Seg a qui
Curso de 3 horas

2 cursos de 1.5 horas

Sex Livre

full-time  24 aulas
Seg a qui

Curso de 3 horas

Choose 1 afternoon  
skills elective Livre

Sex Livre

part-time am 17 aulas Seg a Sex Curso de 3 horas Livre

part-time pm 13 aulas Seg a qui Livre 2 cursos de 1.5 horas

*1 aula = 50 minutos

viva uma aventura na Índia
Adicione um pouco de aventura ao seu inglês com viagens de até 7 dias 
pela Índia. Você tera oportunidade de explorar cidades incríeis em passeios 
organizados pela ILSC.

alGumas opÇões inCluem: the taj Mahal; vrindavan; village trip; Alwar 
City + Bhangarh Fort; Rishikesh; Himalayas: Manali; Himalayas: McCloud Ganj e 
Dharamshala; Amritsar; Jim Corbett National Park; Rajasthan + Desert Safari. 

passeios Customizados tamBém para: Ladakh; Goa; Mumbai e Kerala.

Favor consultar opções de passeios para grupos. 
Disponibilidade dos passeios podem variar de acordo com a época do ano.

social volunteer internship 
proGram
Coloque suas habilidades de Inglês em prática em 
um estágio voluntário que agregará referências e 
experiências significativas ao seu currículo.

Prepare-se para o sucesso por meio do aprendizado de 
habilidades de idioma focadas no voluntariado. 

Receba suporte contínuo dos coordenadores de estágio 
e estudantes conselheiros da ILSC. 

Aprimore suas habilidades de idioma em um projeto 
voluntário na comunidade.

nÍVel para iniCiar: Intermediate 1
duraÇÃo: Mínimo de 4 semanas de inglês + 4 
semanas de trabalho voluntário

proGramas em destaQue
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ILSC COLLEgES
Tenha acesso a oportunidades globais com os programas da ILSC:
  Horários flexíveis: diurno e noturno;
  Aprenda sobre uma nova área ou dê um upgrade na sua carreira;
  Aprenda na prática com as nossas opções de estágio e Co-op;
  Programas reconhecidos e acreditados por instituições da indústria.

Greystone ColleGe 
Oferece treinamento vocacional em Negócios, Turismo e Hotelaria e TESOL. Nossos programas oferecem 
opções Co-op para apoiar os alunos a terem experiência no mercado de trabalho. Alunos que completarem 
nossos certificados e diplomas vão qualificar para certificação adicional por meio da  American Hotel and 
Lodging Association, Canadian Institute of Management, TESL Canada, ou Cambridge ESOL.

acesse www.GreystonecolleGe.com para mais informações

VANCOUVER DLI: O19352522932 
TORONTO DLI: O19376982302

ilsC Business
cricos code: 02137m

ILSC Business College oferece treinamento vocacional em Comércio Exterior, Negócios Internacionais e 
Marketing. Estágios opcionais ajudam os alunos a ganhar experiência no mercado de trabalho. 

acesse www.colleGe.ilsc.com para mais informações

ILSC–Brisbane, ILSC–Sydney, ILSC–Melbourne, and ILSC Business College are the trading names of ILSC(Brisbane) PTY LTD.

RTO NUMBER: 31564

ilsC–montreal
Aprenda a ensinar inglês ou francês. ILSC–Montreal oferece CELTA (com foco em estudantes cuja a primeira 
língua é inglês) assim como TESOL com TKT preparation. Para estudantes interessados em aprender a 
ensinar francês, ILSC–Montreal desenvolveu um intensivo Certificat d’Enseignement du Français Langue 
Étrangère (CEFLE), que abre oportunidades para ensinar francês como uma segunda língua ou estrangeira 
em escolas privadas de língua ao redor do mundo. 

acesse www.ilsc.com/proGram/tesol-tkt-certificate para mais informações

DLI: O19359201512

http://http://www.ilsc.com/program/tesol-tkt-certificate
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ESTUDE E TRABALHE  
NO CANADá!

Os programas Co-op (Co-operação) do Greystone College dão a oportunidade dos alunos 
colocarem em prática o que aprenderam na parte acadêmica no mercado de trabalho canadense. 

Dependendo do programa e do mercado na sua área, as posições são remuneradas ou não.  

E tem mais: alunos que se matriculam para 26 semanas ou mais de curso, podem receber do consulado, juntamente com o visto de  
estudante, uma permissão de trabalho off campus que permite que trabalhem de forma remunerada por até 20 horas por semana  
durante todo o programa.  

tourism and hospitality manaGement  
diploma co-op
Alunos adquirem conhecimento na indústria com esse reconhecido 
diploma de turismo e Hospitalidade e ganham experiência no 
mercado canadense com um Co-op placement na área. 

duração: 74 semanas  
localidade: 
nÍvel para iniciar: Intermediate 4

MATÉRIAS:

  Food and Beverage Service

  Convention Management Services

  Marketing in the Hospitality Industry/ Destination Management

  Supervision in the Hospitality Industry/ Housekeeping

  Front Office Operations

  Managing technology / Managing Hospitality Human Resources

  International Hotel Management

  Accounting

  Sales and Marketing

diploma in customer service co-op 
Prepare-se para ter sucesso em ambientes de trabalho focados no 
relacionamento com clientes, como restaurantes, hotéis, bares, cafés 
e lojas.  

duração: 50 semanas (diurno) ou 92 semanas (noturno)    
localidade: 
nÍvel para iniciar: Beginner 4

MATÉRIAS:

  Workplace Communication

  Working Effectively with Others

  Basic IT Skills—Produce Word Processed Documents

  Basic IT Skills—Create and Use Spreadsheets

  Hospitality, Tourism & Travel Industry Information

  Providing Information and Assistance

  Customer Interaction

  Job Search Preparation

proGramas Co-op
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diploma in business communication co-op
Alunos desenvolverão habilidades técnicas necessárias para o mundo 
dos negócios assim como comunicação e trabalho em equipe. O 
componente de trabalho desse programa não é remunerado. 

duração: 50 semanas (diurno) ou 92 semanas (noturno)
localidade: 
nÍvel para iniciar: Intermediate 2

MATÉRIAS:

  Contribute to Effective Workplace Relationships

  Organize Personal Work Priorities and Development

  Write Basic Documents

  Customer Relationship Management

  Teambuilding Skills and Innovation

  document design and Production

  Work Placement Skills

diploma in international business 
manaGement co-op
Ganhe um excelente entendimento em gerenciamento de negócios e 
coloque suas habilidades em prática no Co-op Placement.  

duração: 50 semanas (diurno) ou 92 semanas (noturno)
localidade: 
nÍvel para iniciar: Advanced 1

MATÉRIAS:

  International Business 

  Marketing 

  Organizational Behaviour 

  Managerial Communications 

  Introduction to Management 

  Business Law 

  Work Placement Skills 

certificate in hospitality skills co-op
O programa de hospitalidade de nível profissional garante que você 
obtenha as certificações necessárias para trabalhos na indústria de 
hospitalidade.

duração: 24 semanas 
localidade: 
nÍvel para iniciar: Intermediate 2

MATÉRIAS:

  Working Effectively with Others

  Hospitality, Tourism & Travel Industry Information

  American Hotel and Lodging Association

  StARt® Program for Food & Beverage Service*

  Smart Serve® Certification*

  Work Placement Skills

exemplo de uma Grade de horÁria de um estudante co-op diurno

proGrama co-op de 50 semanas

estudo
21 horas/semana por 24 semanas

co-op*
480 horas à serem realizada em 24 semanas 

(Ex: 20 horas/semana por 24 semanas)

tutorial
2 semanas

permissão de trabalho off campus
Estudantes poderão trabalhar remuneradamente (até 20 horas por semana) durante todo o período do programa

*Remunerado ou não remunerado de acordo com o que o estudante consiga.

exemplo de uma Grade de horÁria de um estudante co-op noturno

proGrama co-op de 92 semanas

estudo
15 horas/semana por 48 semanas

co-op*
540 horas à ser realizadas em 40 semanas  
(Ex: 13.5 horas/semana em 40 semanas)

tutorial
4 semanas 

permissão de trabalho off campus
Estudantes poderão trabalhar remuneradamente (até 20 horas por semana) durante todo o período do programa

*Remunerado ou não remunerado de acordo com o que o estudante consiga. 

nota: Favor consultar disponibilidade de cursos por localidade.
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QUE TAL CURSAR UM COLLEgE   
NA AUSTRáLIA?

ILSC Business College foi estabelecido em 2005 e oferece Vocational and Educational Training 
(VET) que segue os padrões da Australian Qualifications Framework (AQF). Os alunos que 

completarem um programa no ILSC Business College vão adquirir habilidades em Comércio 
Exterior, Negócios, e/ou Marketing, e terão qualificações que serão reconhecidas na Austrália. 

proGramas em Business 
certificate ii in customer enGaGement
O programa preparará você para ter sucesso em um ambiente de 
trabalho que depende do relacionamento com clientes. Alunos 
aprenderão habilidades de comunicação e como gerenciar conflitos 
e reclamações de clientes, além de conhecimento com relação a 
produtos e serviços para poderem oferecer informações relevantes a 
clientes. Estudantes também vão aprender a respeito de tecnologias 
importantes para a área.  

Estágios opcionais disponíveis por uma taxa adicional.

duração: 30 semanas (24 de estudo + 6 férias pré-determinadas) 
localidade: 

MATÉRIAS:

  Conduct Customer engagement

  Prepare for Work in a Customer Engagement Environment

  Manage Personal Stress in the Workplace

  Develop Product and Service Knowledge for Customer Engagement

  Communicate in the Workplace

  Process Customer Complaints

  deliver a Service to Customers

  Contribute to Health and Safety of Self and Others

  Work Effectively with Others

certificate iii in business 
O programa cobrirá uma série de tópicos para uma variedade de 
vagas na área de negócios. Os alunos desenvolverão habilidades 
técnicas para negócios, assim como comunicação e trabalho em 
equipe. Os profissionais serão qualificados para oferecerem apoio 
técnico às suas futuras equipes.  

Estágios opcionais disponíveis por uma taxa adicional.

duração: 30 semanas (24 de estudo + 6 férias pré-determinadas)    
localidade:  

MATÉRIAS:

  Apply Knowledge of WHS Legislation in the Workplace

  Write Simple documents

  Maintain financial Records

  Maintain Business Resources

  Process Customer Complaints

  deliver and Monitor a Service to Customers

  Work Effectively with Diversity

  Contribute to Effective Workplace Relationships

  Organise Workplace Information

  Promote Innovation in a team environment

  Organise Personal Work Priorities and Development

  Implement and Monitor Environmentally Sustainable Work Practices



27

certificate iv in international trade
O programa cobrirá uma série de habilidades e conhecimento 
necessários para trabalhar com comércio exterior e negócios em uma 
variedade de níveis. Tópicos abordam pesquisa de oportunidades 
para negócios e mercados internacionais; como obter permissões 
especiais para importar e exportar mercadorias; legislação e 
requerimentos para o comércio exterior etc.   

Estágios opcionais disponíveis por uma taxa adicional.

duração: 24 semanas (20 horas / semana) 
localidade:  

MATÉRIAS:

  Research International Markets

  Analyse and Present Research Information

  Plan for International Trade

  Establish Networks

   Apply Knowledge of Import and Export International Conventions, 
Laws and finance

  Prepare Business Advice on Export Free on Board Value

  Prepare Business Documents for the International Trade of Goods

  Undertake Marketing Activities

  Promote Products and Services

  Market Goods and Services Internationally

diploma of international business 
O programa proporciona um conhecimento amplo em gerenciamento 
de negócios internacionais. Os alunos vão desenvolver uma série de 
habilidades gerenciais para garantir que as atividades de negócios 
internacionais estão sendo conduzidas de maneira efetiva em uma 
organização.  

Estágios opcionais disponíveis por uma taxa adicional.

duração: 24 semanas (20 horas / semana)    
localidade:   

MATÉRIAS:

  Build International Business Networks

  Manage Budgets and Financial Plans

  Profile International Markets

  Analyse Consumer Behaviour for Specific International Markets

  Forecast International Market and Business Needs

  Promote Products and Services to International Markets

  Analyse Data from International Markets

  Identify and Evaluate Marketing Opportunities

exemplo horÁrio noturno—certificado iv & diplomas

horÁrio noturno monday tuesday wednesday thursday friday

2:45–5:45
Assessment 

Support
Business Skills

6:00–9:00 Lecture Workshop Workshop
Optional fCe or 

IELTS 6-6.5**
Optional fCe or 

IELTS 6-6.5**

Os horários são exemplos típicos dos cursos e podem variar de acordo com o curso que o aluno escolher. Os cursos oferecem 20 horas por 
semana de aulas teóricas, práticas e suporte linguístico, mas conta com flexibilidade para que o aluno possa trabalhar enquanto estuda na 
Austrália de acordo com a permissão do visto de estudante de 20hs/semana.

*Dias e horários essenciais para o aluno participar das aulas e conseguir realizar os trabalhos para ser competente nas matérias. 



28

Você ficará surpreso com a melhora de sua fluência quando 
imergir no inglês ou francês do momento do café da manhã até a 
hora de dormir. O programa de acomodação em casa de família 
da ILSC seleciona famílias que propiciam um ambiente agradável 
e hospitaleiro para os estudantes. Alguns farão amizades para a 
vida toda.

A maioria das casas de família estão localizadas a aproximadamente 
45 minutos da ILSC utilizando o serviço de transporte público. A 

família disponibiliza um quarto privativo para o estudante, banheiro 
compartilhado e refeições. A equipe de Homestay monitora as casas 
e está sempre disponível para ajudá-lo.

Se você preferir outras opções, conte com o nosso serviço de 
acomodação para estudantes. As opções variam dependendo em 
qual campus você frequentará, mas poderão incluir apartamentos 
mobiliados, hotel, albergues e dormitórios.

Se você gosta de aventuras, que tal viver uma experiência especial com 
outros estudantes ou viajantes? A ILSC pode ajudá-lo a escolher entre 
diferentes opções de acomodação para diferentes gostos e bolsos, como:

  Hostels
  Hotéis
  Apartamentos mobiliados
  e muito mais! 

Saiba mais sobre opcoes de Acomodações em residência no nosso 
website ou na nossa Ficha de Matrícula.

HOMESTAy:
EXPERIMENTE A VIDA LOCAL

RESIDêNCIA:
MORE SOzINHO

More independentemente e aproveite a cidade com outros estudantes ou viajantes. 
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APRENDENDO FORA 
DA SALA DE AULA

Sair para passear e conhecer novos lugares é uma parte importante da experiência 
na ILSC. É uma chance de relaxar após as aulas e passar o tempo com seus 

novos amigos enquanto pratica inglês ou francês no mundo real. 

nova dÉli  Faça uma viagem ao taj mahal
montreal  visite quebec city, histórica capital da província
toronto   visite a espetacular niagara falls
são francisco  Conheça los angeles y hollywood 
vancouver  explore as rocky mountains

brisbane  Conheça a vida selvagem stradbroke island
sydney  Faça uma trilha blue mountains
nova york  visite a estátua da liberdade
melbourne Faça uma viagem ao Great ocean road

1

5

6

8

9

72

3

4

atiVidades nos fins de semana  
Prepare a sua mala para uma aventura fora da cidade!

Sair e explorar o local onde está vivendo é um dos pilares da experiência na ILSC. É uma chance de relaxar depois da aula e passar tempo com 
seus novos amigos enquanto pratica inglês ou francês no mundo real. Você contará com um guia e os únicos custos serão o transporte  
e ingressos.

Aproveite também os eventos especiais e as festas que reúnem a comunidade na ILSC. Os coordenadores de atividades vão mantê-lo 
informado sobre todos os passeios e eventos!
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ilsc 
levels*

canadian 
lanGuaGe 

benchmarks

common 
european 

framework

cambridGe 
main suite 

exams
cambridGe 

business ielts
toefl® 

toeic® pte
academic

ibt itp

b1 1 A1      0–150

b2 2 A1      150–250

b3 3 A2 Ket     250–375

b4 4 A2 Ket     375–500

i1 5 B1 Pet BEC – 
Preliminary 4–4.5 0–31 0–400 500–560 29

i2 6 B1 Pet BEC – 
Preliminary 4.5–5 32–34 400–417 560–625 30–35

i3 7 B2 fCe BEC – 
vantage 5–5.5 35–45 417–450 625–690 36–42

i4 8 B2 fCe BEC – 
vantage 5.5–6 46–59 450–497 690–750 43–49

a1 9 C1 CAe BEC–Higher 6–6.5 60–78 497–550 750–815 50–57

a2 10 C1 CAe BEC–Higher 6.5–7 79–93 550–587 815–900 58–64

*b – BEGINNER,  i – InteRMedIAte,  a – AdvAnCed

affiliations

Australian Council for Private 
education and training

national eLt 
Accreditation Scheme

Accrediting Council for 
Continuing education & training 

San Francisco only 

Bureau for Private 
Postsecondary education

San Francisco only
english Australia

national Association  
of Career Colleges

through Greystone College

Private Career training 
Institutions Agency

english uSA
San Francisco only 

Commission on english Language 
Program Accreditation

New York only

BC Teachers of English
as an Additional Language 

BC Education 
quality Assurance

Association of Language
travel Organisations Languages Canada

Vancouver Board
of Trade

British Columbia Career
Colleges Association

through Greystone College

Canadian Federation of 
Independent Business

Greystone College

TABELA COMPARATIVA  
ilsC, Vet e Greystone ColleGe
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ilsCtV

#myilsC
conecte-se  
conosco!


@ilsC


ilsCBrasil


@ilsC

  www.ilsC.Com/BloG

http://www.ilsc.com/blog


www.ILSC.COM

for Greystone College


