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Nossa brochura de 2017 
ganha vida no YouTube! 
Veja depoimentos de 

alunos, vídeos do centro e muito mais 
em nossa playlist #Embassy2017.



Existem muitas razões para amar a Embassy, desde os 
nossos incríveis centros de ensino até os relacionamentos 
que você criará com outros alunos e professores. Mas 
achamos que estes três realmente diferenciam a Embassy 
dos demais e são as principais razões pelas quais nossos 
alunos escolhem a Embassy English!

3 razões para  
 a Embassy

1   Pessoas dedicadas  
Nossos professores e funcionários têm paixão pelo que fazem e inspirarão você ao longo de  
sua experiência na Embassy English.

2   Resultados garantidos  
Resultados garantidos com nossa oferta de reembolso do curso e ferramentas inovadoras 
como My Embassy English Student Dashboard e Embassy onTrack.

3   Centros de ensino de inglês premiados  
A primeira escola global de inglês a ser premiada com o Super Star Award em 2015 como 
reconhecimento por receber o prêmio Rede de Escolas Internacionais do Ano cinco vezes.
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#BETL
Nossas atividades Dando asas ao seu  
inglês desafiam você a usar todos os  
aspectos de suas novas habilidades  
de maneira divertida e inesquecível.  
Desde criar blogs ou fazer vídeos  
em sua nova cidade à realização de  
dias culturais para seus colegas.  
 
Confira os últimos projetos de alunos  
em embassyenglish.com/BETL !



Nós prometemos dar aos nossos alunos  
resultados garantidos, habilidades extraordinárias 
e experiências incríveis que duram pela vida toda. 

A garantia e a promessa  
da Embassy para o aluno
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Resultados garantidos
A Embassy English é a única escola de inglês que oferece a garantia do seu 
dinheiro de volta! Nós temos tanta confiança de que você alcançará suas  
metas de inglês que oferecemos o reembolso do curso*.

·  Faça o teste de nível antes da sua chegada.
·  Use nossa ferramenta Embassy onTrack para monitorar o progresso com  
testes a cada 5 semanas.

·  Suporte personalizado caso você fique para trás.
·  Frequente aulas regularmente, complete todo o curso e participe integralmente.
·  Se após tudo isso você ainda não alcançar sua meta, você se qualificará  
para um reembolso do curso. 

*Saiba mais on-line em embassyenglish.com/guarantee
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Com a Embassy você:

Começa a  
aprender imediatamente

Desfruta  
de uma experiência de viagem e aprendizado sem igual

Alcança  
sua meta de nível de inglês garantidamente

Faz  
amigos e alcança o sucesso para a vida toda
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Pessoas  
dedicas 

Nossa equipe é o verdadeiro diferencial da Embassy English. Mais importante do que qualquer 
prêmio ou inovação, nossos professores e funcionários criam experiências inesquecíveis para 
cada aluno da Embassy. Vamos conhecer alguns desses super astros da Embassy...

Nossa equipe 
de matrículas 
está dedicada 
à excelência no 
atendimento. 
Chegamos ao 
trabalho todos  
os dias e focamos 
em fazer a 
diferença  
para nossos 
alunos.
jan fell,  
diretora dos  
centros de  
matrículas  
internacionais

O que eu amo é  
oferecer aos alunos 
experiências de 
aprendizado e 
culturais que 
permanecem  
para a vida toda.  
Você percebe  
o impacto  
disso na  
maneira  
como eles  
enxergam  
o mundo.
john lograsso,  
diretor do centro,  
são francisco

Nós somos as 
primeiras pessoas  
que o aluno  
vê quando chega  
e as últimas quando 
ele sai. Facilitamos  
a vida do aluno 
enquanto ele  
está conosco... 
Fazemos com  
que a vida  
dele aqui seja  
confortável.
cornella gardner,  
serviços para o estudante

Minha aula é  
uma conversa,  
uma interação  
entre mim  
e meus alunos. 
Meus alunos  
dizem que  
é como o que 
encontrariam  
em uma 
universidade... 
Eu incentivo  
todos a falar  
o que pensam.
john aquino,  
professor da  
embassy english
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Paixão  
pelo ensino 

Todo mundo consegue aprender inglês, mas 
quão rapidamente, quão facilmente e quão 
bem? O que é realmente importante no 
aprendizado? O que realmente influencia  
e acelera o progresso?
•  80% da influência mensurável sobre o 

seu aprendizado e progresso é você e 
o seu professor* 

•  50% da influência mensurável sobre o 
seu aprendizado é o que você traz: sua 
motivação, seu esforço e participação, 
sua atitude e aptidão

•  30% da influência mensurável sobre o 
seu aprendizado são seus professores: 
a afinidade que eles têm com você, 
a maneira que ensinam, envolvendo 
cada aluno ativamente na lição, o 
interesse que têm em cada aluno 
individualmente, os desafios que 
estabelecem para seus alunos e o 
retorno que oferecem e, claro, o mais 
importante, assegurar que as aulas e  
o aprendizado sejam prazerosos.

•  Tudo mais conta apenas 20%. 

Aqui na Embassy, nossos professores 
estão muito interessados na 
mensuração, monitoramento e 
maximização do seu aprendizado.  
Eles estão igualmente interessados  
em compreender o que realmente 
influencia o seu progresso e como 
ajudar você a alcançar suas metas. 

vic richardson, diretor  
de desenvolvimento acadêmico

* Professores fazem a diferença:  
Qual é a evidência em pesquisa?  
professor John hattie

Conheça esses 
super astros da 

Embassy e muito mais 
em nossa playlist 

no YouTube 
#Embassy2017



My Embassy English 

Tudo é uma questão de MEE! O My Embassy 
English Student Dashboard é um site completo, 
com todas as respostas para tudo o que você 
necessita a fim de ter êxito na Embassy.

My Embassy Student Dashboard - acesse-o em qualquer dispositivo

Como começar
Efetue o seu login antes de chegar e acesse 
todos os recursos e informações sobre sua 
nova escola...

Teste antes da chegada
Você completará seu teste antes de 
chegar para que comece a aprender 
imediatamente, no primeiro dia!

Perfil pessoal e redes sociais
Crie um perfil personalizado que seus 
colegas de sala e professores possam ver; 
adicione seus apelidos nas redes sociais 
para permitir que você se conecte com seus 
novos amigos em suas redes favoritas como 
WeChat, Facebook, Instagram e outras!

Minha escola e guia da cidade
Conheça a equipe de sua nova escola e as 
instalações, e descubra sua nova cidade 
com mapas, guias e informações sobre 
atividades.

Recursos de aprendizagem
Comece a aprender imediatamente Acesse 
os materiais do curso on-line, ferramentas 
web 2.0 e aplicativos selecionados para 
ajudar você a melhorar sua gramática, 
vocabulário, habilidades de conversação 
e audição, e até mesmo materiais com 
exercícios para as provas do IELTS e TOEFL.
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Embassy onTrack 

Meça, monitore e maximize seu 
progresso usando a Embassy onTrack, 
nossa ferramenta exclusiva de 
acompanhamento de progresso.
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Como funciona:
Em seu primeiro dia, nós criamos seu plano 
personalizado de aprendizado interativo 
online:
⋅  Nós usamos o seu nível ao entrar e a 

duração do curso para calcular suas metas 
de progresso a cada 5 semanas.

⋅  Nós fazemos o seu primeiro 
acompanhamento 
⋅ discutimos as suas razões para  
  aprender inglês 
⋅ o que você quer alcançar 
⋅ estabelecemos metas para o seu primeiro  
  ciclo de 5 semanas de progresso 

A cada 5 semanas nós oferecemos a você: 
⋅ Um teste de progresso
⋅ Um acompanhamento do progresso
⋅ Um relatório de progresso para download

Se você estiver no nível ou acima da meta, 
nós discutiremos suas metas para as 
próximas 5 semanas. Se você ficar abaixo 
da meta, nós interviremos logo no início e 
ajudaremos você a voltar aos trilhos com:
⋅  Acompanhamentos e coaching com seu 

professor
⋅  Programas sociais e atividades depois da 

escola
⋅  Habilidades de estudo e tarefa de casa
⋅  E até mesmo aulas particulares

Embassy onTrack Home / Embassy onTrack
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Progress: OnTrack

Eu acompanho  
o meu progresso, 
posso ver minha 
frequência, 
trabalho e  
metas. Há um 
planejamento,  
por isto, consigo 
enxergar o que  
preciso alcançar a 
seguir e facilmente 
entender o que eu 
preciso fazer. Isto é 
muito útil.
reena, índia

Eu monto meu 
perfil e defino 
minhas metas com 
o meu professor.  
Eu acompanho 
meu progresso no  
meu celular e  
posso fazer o 
download do  
meu plano 
personalizado de 
aprendizado que 
me ajuda a  
melhorar.
julian, colômbia
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18 escolas 
no mundo inteiro

98 
universidades 
parceiras em 4 países

94% dos alunos do 
programa Embassy 
Pathways progridem para 
as universidades que 
escolheram

45 anos  
ensinando inglês

131 nacionalidades de 
alunos ensinados

95% 
de índice de 
satisfação 
geral entre alunos

99% dos alunos  
consideram que nossos 
funcionários são  

amigáveis  
e prestativos

99% 
de índice de satisfação  
para nossos professores
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Inspeções de  

11 órgãos de 
credenciamento 
e inspeção 
importantes  
no setor em todas  
as nossas escolas no ano 
passado

5 anos de 
credenciamento 
concedido  
pelo ACCET para nossas 
escolas nos EUA

A única 

premiada 
como o Super 
Star Award  
por receber o prêmio 
Rede de Escolas 
Internacionais do Ano  
por 5 vezes

Classificada 
“excelente”  
em todas as categorias 
pelo Independent Schools 
Inspectorate 

5 vezes  
vencedora do prêmio 
Rede de Escolas 
Internacionais do Ano

N
O

SS
A

S 
R

E
A

LI
Z

A
Ç

Õ
E

S



Nossos cursos

Nossos cursos de inglês
Cursos flexíveis de curta duração, iniciando  
todas as semanas por 1 a 11 semanas.

Cursos de longa duração de 12 semanas 
ou mais de estudo, com destaque para o 
nosso acompanhamento de progresso 
Embassy onTrack e garantia do seu dinheiro 
de volta. 

Personalize seus estudos na Embassy:
⋅  Escolha o curso que funciona para você 

com datas de início semanais em todos os 
centros para a maioria dos cursos

⋅  Selecione o número de aulas e semanas  
que você quer estudar, além de aulas 
especializadas adequadas ao seu 
orçamento e duração desejada de curso.

Nosso currículo de Inglês Geral está no 
centro do que fazemos com opções para 
todos os níveis:

Programa padrão
Nosso programa principal compreende 
20 aulas por semana seguidas de um 
programa para desenvolver e melhorar suas 
habilidades de conversação, compreensão 
oral, leitura e escrita para uso diário.

Programa padrão plus -  
disponível somente nos EUA
Adicione 4 aulas ao programa padrão  
de workshops, palestras e trabalho em 
projeto conduzidas pelo professor e 
elaboradas para intensificar e melhorar o 
seu aprendizado. Este curso atende  
alunos que necessitam de visto para  
estudar nos EUA.

Programa intensivo
Nosso programa intensivo compreende  
28 aulas por semana. Adicione 8 aulas de  
sua escolha entre eletivas envolventes para  
aprofundar seu conhecimento ou focar em  
suas metas para o idioma, carreira 
profissional ou metas acadêmicas.

Semi-intensivo - disponível somente 
na Austrália e Nova Zelândia
Nossos cursos semi-intensivos 
compreendem 24 aulas por semana. 
Adicione 4 aulas de sua escolha ao 
programa padrão - exigência mínima para 
alunos que desejem solicitar o visto de 
estudante.

Nosso currículo
Programa
Todos os cursos seguem um programa de 
habilidades idiomáticas integradas, com 
resultados específicos para cada nível.

Metodologia de ensino
Nossos professores seguem uma 
metodologia interativa criada para facilitar 
o aprendizado, e aulas interessantes, 
engajadoras e prazerosas.

Recursos e materiais
Os livros estão inclusos em todos os cursos.  
O My Embassy English Student Dashboard 
oferece recursos para aprendizado adicional  
e aplicativos enquanto nossos professores 
oferecem ferramentas adicionais para ajudar 
nossos alunos a progredir. Todas as salas de 
aula têm wi-fi e lousas brancas interativas.

Dando asas ao seu inglês
Os alunos levam suas habilidades da sala 
de aula para o mundo real. Com nossas 
atividades #BETL os alunos são capazes 
de usar suas habilidades em desafios 
envolventes como criação de blogs, vídeos, 
projetos em grupo e muito mais. 

Progresso
Planos de aprendizado pessoais para 
todos os alunos com acompanhamento no 
primeiro dia e a cada cinco semanas  
para ajudá-los a alcançar suas metas.
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Nós temos o curso certo para ajudar você 
a alcançar suas metas no inglês, qualquer 
que seja o seu resultado desejado. 



Inglês para 
viagem e cultura

Inglês para  
avançar 
profissionalmente

Inglês para 
o sucesso 
acadêmico
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Nossos cursos mais 
procurados, destinados a 
todos os níveis com datas 
de início a cada segunda-
feira. Estes cursos são 
uma maneira ideal de 
desenvolver sua 
segurança ao falar e na 
compreensão oral em 
situações cotidianas. 

Escolha entre os programas 
padrão e intensivo.

Cursos
· Inglês Geral
· Inglês de Férias e Viagem

Obtenha sucesso na atual 
economia global em 
constante mudança e 
melhore seu currículo 
com habilidades 
avançadas no idioma. 

Estes cursos incluem 
comunicação comercial, técnicas 
para falar em público e em 
apresentações, além de redação 
de relatórios e técnicas para 
entrevistas. Nos EUA você pode 
colocar o seu inglês em prática 
com um estágio em uma 
empresa.

Cursos
· Inglês Comercial
· Inglês em Ação - EUA
· Inglês Geral

Prepare-se para o sucesso 
acadêmico com uma 
qualificação reconhecida 
internacionalmente para 
admissão em universidades 
ou um curso Embassy 
reconhecido por um de 
nossos parceiros 
educacionais. 

Nós podemos ajudar você a 
alcançar suas metas por meio de 
um vasto número de parceiros 
com os quais trabalhamos na 
América do Norte e Austrália.

Cursos
· Inglês para Propósitos Acadêmicos (EAP)
· Inglês para Universidades na  
  América do Norte
· Preparatório para o Exame de  
  Inglês de Cambridge
· Preparatório para o Exame IELTS
· Preparatório para o Exame TOEFL



Resultados
⋅  Melhore a sua compreensão gramatical e 

de vocabulário
⋅  Melhore a sua capacidade de compreensão 

oral e segurança ao falar
⋅ Comunique-se mais eficazmente

Escolha um dos cursos a 
seguir como curso de inglês 
inicial ou de atualização,  
 ou como curso de férias ou de 
intervalo profissional para 
melhorar suas habilidades no 
inglês. Os cursos iniciam todas 
as semanas em todos os 
centros.
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Inglês  
para viagem 
e cultura

Programa padrão de 
Inglês Geral
Melhore sua capacidade de se comunicar 
efetivamente e tenha segurança no uso 
do inglês. Nossa abordagem dinâmica da 
gramática, pronúncia e conversação usando 
software interativo, trabalho individual e 
em grupo torna o aprendizado envolvente 
e divertido, e também desenvolve 
suas habilidades de leitura, escrita e 
compreensão oral.

Razões para escolher este curso
⋅ Inicia todas as segundas-feiras
⋅ Adequado para todos os níveis
⋅  Adequado para ingresso nos EUA sob o 

esquema ESTA de dispensa de visto
⋅  Iniciantes aceitos em alguns centros de 

ensino
⋅  Escolha a duração do seu curso conforme 

seu orçamento e metas
⋅  Bom custo-benefício para cursos de longa 

duração

Resultados
⋅  Melhore a sua compreensão gramatical e 

de vocabulário
⋅  Melhore a sua capacidade de compreensão 

oral e segurança ao falar
⋅ Comunique-se mais eficazmente

Programa  
padrão plus
Adicione 4 aulas ao programa padrão. 
As aulas serão em formatos diferentes 
incluindo workshops, palestras e trabalhos 
em grupo em projeto conduzidos pelo 
professor, todas elas elaboradas para 
intensificar e melhorar o seu aprendizado. 
As turmas podem ter mais de 15 alunos. 
Disponível somente nos EUA.

Razões para escolher este curso
⋅  Inicia todas as segundas-feiras
⋅  Adequado para todos os níveis
⋅  Exigido para vistos de estudante nos EUA

Resultados
⋅  Melhore suas habilidades de leitura, 

escrita, compreensão oral e conversação 
em inglês

⋅  Comunique-se mais eficazmente

Veja nossos 
quadros nas 

páginas 18 e 19  
para detalhes 

completos 
e cursos 

disponíveis

Inglês de Férias  
e Viagem
Aproveite a oportunidade de estudar nos 
EUA durante apenas 4 dias por semana 
e use o fim de semana prolongado para 
explorar seu destino ou sair da cidade em 
uma excursão. Segue o mesmo currículo do 
curso padrão.

Razões para escolher este curso
⋅ Inicia todas as segundas-feiras
⋅  Adequado para ingresso nos EUA sob o 

esquema ESTA de dispensa de visto
⋅  Permite tempo livre para atividades de 

lazer
⋅  Passe o tempo praticando seu inglês em  

suas atividades
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Personalize seu programa  
intensivo ou semi-intensivo
Intensifique a sua experiência na Embassy English com 
aulas adicionais para ajudar você a alcançar suas metas.

Técnicas de Comunicação
Aumente a sua confiança em situações cotidianas assim como ao falar em público e em apresentações 

Aperfeiçoe a sua pronúncia
Faça sua fala ser mais facilmente entendida com atividades focadas na conversação e compreensão oral.

Inglês Comercial
Desenvolva habilidades na linguagem comercial do mundo real e sinta-se confiante no local de trabalho.

Aulas preparatórias para exames
Adicione aulas em IELTS ou TOEFL para dar a você aquele conhecimento adicional sobre como alcançar notas altas

Vocabulário
Incremente e amplie seu vocabulário para ganhar mais confiança

Prática Gramatical
Melhore a sua compreensão da gramática inglesa e aprenda a falar e a escrever com mais precisão

Programa intensivo 
ou semi-intensivo
Escolha 4 ou 8 aulas adicionais para 
personalizar o seu curso, intensificar seu 
aprendizado e maximizar seu sucesso.  
O semi-intensivo está disponível somente 
na Austrália e Nova Zelândia.

Dependendo de suas necessidades ou 
resultado desejado, você pode escolher a 
partir de uma ampla gama de eletivas em 
todos os centros, que podem melhorar suas 
oportunidades profissionais, ajudar você 
com técnicas para exames ou simplesmente 
intensificar a sua experiência.

Razões para escolher este curso
⋅ Inicia todas as segundas-feiras
⋅  Foque na área que você quer ou precisa  

melhorar
⋅  Adquira habilidades adicionais para o 

sucesso em exames ou na vida profissional
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Inglês Comercial
Programa intensivo 
Adicione 8 aulas de Inglês Comercial ao seu 
programa de 20 aulas de Inglês Geral para 
focar nas habilidades com o idioma a fim de 
obter sucesso no trabalho.

Razões para escolher este curso
⋅  Aprimore seu currículo
⋅  Adquira habilidades no idioma comumente 

usadas nos negócios
⋅  Adquira confiança em apresentações
⋅  Melhore suas habilidades de redação 

formal

Resultados
⋅  Aumente o vocabulário apropriado para o 

trabalho
⋅  Use aplicativos digitais para apresentações 

com confiança
⋅  Estabeleça redes de contato de forma 

eficiente

Inglês em Ação  
nos EUA
Que melhor maneira de se preparar para a 
vida no mundo dos negócios do que 
passando um tempo em um ambiente de 
escritório no mundo real? Com o Inglês em 
Ação você desafiará suas habilidades no 
inglês, interagindo com falantes nativos em 
um autêntico ambiente de negócios. 
Estágios em uma ampla gama de setores 
incluindo marketing, advocacia, 
organizações sem fins lucrativos e setor 
hoteleiro.

Razões para escolher o Inglês  
em Ação
⋅  Passe 4 ou 8 semanas em uma empresa 

americana durante ou depois do seu curso 
de inglês*

⋅  Interaja com falantes nativos
⋅  Adicione ao seu currículo para impulsionar 

suas oportunidades profissionais ao voltar 
para casa

⋅  Orientações na redação de currículo e em 
técnicas para entrevistas

Resultados
⋅  Redija um bom currículo
⋅  Adquira técnicas úteis para entrevistas
⋅  Comunique-se mais eficazmente 
⋅  Melhore as suas habilidades interpessoais

Você deve:
⋅  Estar no nível intermediário avançado 

tanto em conversação como na escrita  
no momento do estágio

⋅  Completar qualquer curso de inglês no 
mínimo 4 semanas antes do estágio

⋅  Adquirir o seguro Study Care pela duração 
do estágio

* dependendo do seu visto e programa. No programa 
intensivo os alunos somente podem assumir o 
estágio depois do curso.

Seja bem-sucedido na atual  
economia global em constante 
mudança com habilidades 
linguísticas certas e um 
currículo que demonstre as 
suas realizações. 

Cursos
Inglês Comercial
Inglês em Ação nos EUA

Inglês para  
avançar  
profissional- 
mente

“Eu vim para 
a Embassy 
para melhorar 
minha 
conversação, 
mas agora 
quero fazer 
o IELTS ou 
Cambridge. 
Estes cursos 
para testes 
me ajudarão a 
fazer mais  
no futuro.”
máximo, argentina Veja nossos 

quadros nas 
páginas 18 e 19  
para detalhes 

completos 
e cursos 

disponíveis



BMW (SÃO FRANCISCO)
BMW, a marca de automóveis reconhecida 
mundialmente, tem um revendedor 
importante no centro de São Francisco. 
Eles são especializados em vendas, peças  
e funilaria de carros BMW. Nossos alunos 
estagiam no departamento de peças, TI ou 
recursos humanos, onde praticam seu inglês 
em uma variedade de assuntos. Os alunos 
utilizam o inglês para ajudar no 
atendimento ao cliente, lidar com 
computadores e auxiliar em outras tarefas 
do dia a dia.

“ Eu tive muitas oportunidades de conversar 
com falantes nativos. A experiência na 
BMW ajudou a melhorar minhas 
habilidades no inglês e meu conhecimento 
sobre carros e TI.”  
hiroki, Japão

CULTER AND ASSOCIATES (BOSTON)
Um escritório de advocacia no coração de 
Boston, especializado em danos pessoais, 
lei salarial, defesa criminal, lei comercial e 
imobiliária. Nossos alunos auxiliam 
advogados em várias tarefas como redigir 
cartas e preparar vários documentos para 
cortes, assim como em tarefas do dia a dia 
do escritório Os alunos também 
acompanham os advogados às cortes.

“ Foi uma experiência profissional excelente 
porque me deu uma ótima perspectiva 
sobre como um escritório de advocacia 
funciona nos EUA, mas principalmente, 
acho que foi uma experiência humana 
incrível. Eu aprendi muito sobre o direito 
e a cultura estadunidenses.”  

Manuela, suíça

RESIDENCE INN BY MARRIOT  
(SÃO DIEGO)
Cadeia de hotéis famosa em todos os 
Estados Unidos, operada pelo Marriot, 
uma das marcas de hotéis mais bem 
reputadas do mundo. Nossos alunos são 
treinados em todos os departamentos, 
começando com o balcão de atendimento, 
recursos humanos, vendas, etc. Após o 
treinamento, eles conseguem responder a 
perguntas de hóspedes pessoalmente ou 
por telefone.

“ Eu recomendaria esta experiência  
a todos, a Embassy deve continuar 
propondo o Residence Inn como um local  
para o Inglês em Ação. Os funcionários 
são muito amigáveis e consideram você 
como parte verdadeira do hotel. Eu estava 
com bastante receosa de atender ao 
telefone, mas eles me treinaram e agora 
posso fazê-lo facilmente!” 

alice, itália
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Inglês em Ação 
Exemplos de estágios
Os alunos terão de ser aprovados numa entrevista para  
estágio num ambiente de trabalho, o qual apenas será organizado  
pelo coordenador uma vez que eles estiverem nos EUA.

Exemplos de estágios nos EUA:

WEXY Radio Station
SETOR: RADIODIFUSÃO

Expedition America
SETOR: TURISMO

Consulado das Filipinas
SETOR: MARKETING/PESQUISA 

Sincerely
SETOR: TECNOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO  
DE APLICATIVOS 

GENI - Global Energy  
Network Institute
SETOR: PESQUISA/SEM FINS  
LUCRATIVOS
The Wellington Hotel
SETOR: HOTELARIA

Greater New England  
Minority Council
SETOR: SEM FINS LUCRATIVOS 

Signal Tribune
SETOR: IMPRENSA

RRR Law Firm
SETOR: DIREITO

Solstiss
SETOR: MODA/EXIBIÇÕES

HYEONG JUN 
WI PARTICIPOU 
DO INGLÊS EM 
AÇÃO DURANTE 
O SEU PERÍODO 
NA EMBASSY DE 
NOVA YORK  
EM 2016

P. O que você aprendeu durante a sua 
colocação no Inglês em Ação?
A. Eu aprendi algumas expressões muito 
úteis escutando as pessoas enquanto  
elas trabalhavam. Eu também aprendi 
como fazer amizade com os americanos!

P. Em que tipo de tarefas você era 
solicitado a ajudar durante o Inglês  
em Ação?
R. Tarefas como fazer chamadas 
telefônicas, ajudar na apresentação, 
promoção de marketing social.

P. Em que o seu inglês melhorou 
durante o programa Inglês em Ação?
R. Eu acho que minha compreensão 
oral foi a que mais melhorou. Eu não 
conseguia entender as pessoas no 
começo, mas gradualmente, ao longo  
do tempo, ficou muito mais fácil.

P. De que forma o Inglês em Ação  
é proveitoso para a sua carreira 
profissional?
R. Eu acho que me ajudará a conseguir 
um emprego no futuro. A oportunidade 
de estar em um ambiente com falantes 
nativos foi fantástica - algo que eu 
não conseguiria fazer na Coreia - e me 
deu muita segurança. Em um mês eu 
realmente melhorei meu inglês.



Prepara você para o sucesso 
em uma faculdade ou 
universidade com uma 
qualificação reconhecida 
internacionalmente ou com um 
curso da Embassy reconhecido 
por 98 parceiros educacionais 
globalmente.

International English 
Language Testing 
System (IELTS)
Razões para escolher este curso
⋅  O IELTS é o comprovante de nível de inglês 

mais comumente exigido para estudar em 
universidades do Reino Unido, Austrália, 
Nova Zelândia e Canadá

⋅  Reconhecido por muitas agências 
governamentais para finalidades de visto e 
imigração

Test of English as a 
Foreign Language 
(TOEFL)
Razões para escolher este curso
⋅  O TOEFL é o exame de inglês mais 

amplamente reconhecido em faculdades e 
universidades nos EUA

Cambridge English

First (FCE)
Advanced (CAE)

Razões para escolher este curso
⋅  Aceito por mais de 20.000 universidades, 

empregadores e governos globalmente
⋅  Adequado para níveis específicos
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Inglês para 
o sucesso 
acadêmico

Inglês para Propósitos 
Acadêmicos (Austrália)
A conclusão bem sucedida desse curso 
garante a sua admissão em uma das 
muitas de nossas instituições de parceiros 
educacionais australianos.

Razões para escolher este curso
⋅  Reconhecido por mais de 30 universidades e 

faculdades australianas
⋅  Curso de dispensa do IELTS, qualificação 

concedida pela Embassy
⋅  4 estágios diferentes dependendo do seu 

nível e das exigências para admissão de 
nossos parceiros

Resultados
⋅  Conquiste um nível de inglês universitário
⋅  Desenvolva um vocabulário acadêmico e 

habilidades para apresentações
⋅  Melhore a tomada de anotações durante 

palestras
⋅  Redija resumos, ensaios e relatórios

EAP Nível 
CEFR

Nível de 
admissão 

Nível de 
conclusão

Duração do  
curso

estágio 1 B1+ 4,5 5,0 10 semanas
estágio 2 B2 5,0 5,5 10 semanas
estágio 3 B2+ 5,5 6,0 10 semanas
estágio 4 C1 6,0 6,5 10 semanas

32 parceiros educacionais e universitários 
incluindo: Charles Sturt University, James 
Cook University, La Trobe University, 
University of Southern Queensland, 
TAFE New South Wales, Le Cordon Bleu, 
International College of Management,  
Skills Tech Australia, Martin, Australian 
Institute of Applied Sciences.

Inglês para Propósitos Acadêmicos  
datas de início em 2017

JANEIRO

16
FEVEREIRO

20
MARÇO

27
MAIO

1
JUNHO

5
JULHO

10
AGOSTO

14
SETEMBRO

18
OUTUBRO

23

Veja nossos 
quadros nas 

páginas 18 e 19  
para detalhes 

completos 
e cursos 

disponíveis
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1. 
Escolha seu curso 
e localização da  
Embassy English

2.
Escolha sua 
universidade  
e obtenha a 
admissão 
condicional

3. 
Alcance o nível de 
inglês necessário 
para admissão na 
universidade de 
sua escolha

4. 
Transfira para a  
sua universidade

Inglês para Universidades 
na América do Norte 
Seu caminho para a universidade é facilitado quando você estuda 
inglês num centro de ensino Embassy English e obtém a aceitação 
condicional de um de nossos vários parceiros nos EUA e Canadá.

Benefícios:
⋅  A maioria dos parceiros emitem uma 

admissão condicional dispensando a 
pontuação TOEFL/IELTS. Ou seja, tudo  
o que você precisa é um certificado  
da Embassy.

⋅  Receba a sua carta de aceitação 
condicional antes de iniciar seus estudos 
com a Embassy.

⋅  Entre em uma de nossas universidades 
parceiras a partir de qualquer centro de 
ensino Embassy na América do Norte.

⋅  Nossa ferramenta Embassy onTrack 
ajudará você a acompanhar seu 
progresso para assegurar que você 
alcance suas metas para a universidade.

Eu quero ir para a 
universidade depois 
de estudar com a 
Embassy. Como 
minha escola fica 
em um campus 
universitário, eu 
já estou fazendo 
amizades e 
aprendendo  
coisas que me 
ajudarão na 
universidade.
mijeong park,  
coreia do sul

Quando eu 
terminar meu 
curso de inglês, 
poderei estudar 
na Universidade 
Charles Sturt, 
assim saberei 
como será 
quando  
for para a 
universidade. 
Zhengjun, china



Detalhes dos centros e cursos  
da Embassy English

Escolha a partir de uma variedade de cursos e tipos de programa em nossos 18 centros pelo mundo. 
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NÍVEIS CERF SEMANAS DE 
ESTUDO 1

DESCRIÇÃO EXAMES
IELTS TOEFL iBT Cambridge

Proficiente C2 Não aplicável Você consegue usar o inglês com facilidade e fluência. Para melhorar, aumente a sua 
compreensão das nuances do idioma e adquira o hábito da leitura independente, para 
desenvolver ainda mais o seu vocabulário.

7,0 - 8,0 94 - 109 CPE

Avançado C1+ 12 - 15 Você é capaz de utilizar o inglês de várias maneiras culturalmente apropriadas. Melhore 
ampliando o seu vocabulário e refinando o seu uso de estilo e registro.

6,5 - 7,0 60 - 93 CAE
C1 12 - 15 6,0 - 6,5 60 - 93

Intermediário 
superior

B2+ 10 -12 Você é capaz de utilizar o inglês de maneira eficaz. Melhore ao aprender a participar de 
conversas, argumentar e expressar a sua opinião de uma maneira culturalmente aceitável. Refine 
seu uso da gramática e vocabulário.

5,5 - 6,0 35 - 59 FCE
B2 10 -12 5,0 - 5,5 35 - 59

Intermediário B1+ 10 -12 Você consegue falar em inglês com uma certa segurança. Melhore desenvolvendo sua fluência e 
compreensão gramatical, e ampliando seu vocabulário.

4,5 - 5,0 31 - 34 PET
B1 10 -12 4,0 - 5,0 31 - 34

Pré-intermediário A2 10 - 12 Você consegue se comunicar em diferentes contextos sociais cotidianos e em viagens.  
Melhore desenvolvendo sua conversação, gramática e vocabulário.

3,0 - 4,0 0 - 31 KET

Elementar A1 8 - 10 Você é capaz de compreender a linguagem usada em situações cotidianas se o interlocutor  
falar de forma pausada e clara. Melhore através do desenvolvimento de sua compreensão oral e 
vocabulário. Inglês Geral, Semestre de Idioma no Exterior, Inglês de Férias e Viagem.

2,0 - 3,0 - -

Iniciante Não  
aplicável 6 - 8 Você fala e compreende inglês de maneira bastante limitada. - - -

1 “Semanas de estudo” refere-se ao número de semanas que você precisa estudar a fim de avançar para o próximo nível.

Níveis de proficiência em inglês

PROGRAMA
1 aula = 45 minutos na 
América do Norte e Reino 
Unido /50 minutos na 
Austrália e Nova Zelândia

INTENSIVO

28 aulas

SEMI-INTENSIVO (SOMENTE 
NA AUSTRÁLIA E NOVA 
ZELÂNDIA)

24 aulas

PADRÃO

20 aulas

PROGRAMA PADRÃO 
PLUS (SOMENTE NOS 
EUA)

24 aulas

FÉRIAS E VIAGEM  
(SOMENTE NOS EUA)

16 aulas

DURAÇÃO DO CURSO DATAS DE 
INÍCIO

NÍVEIS TAMANHO DA TURMA DISPONÍVEL

C
U

R
SO

INGLÊS GERAL 20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 eletivas

20 aulas de Inglês Geral  
+ 4 eletivas

20 aulas 
Inglês geral

20 aulas de Inglês 
Geral + 4 workshops 
conduzidos pelo 
professor

16 aulas 
Inglês geral

1 a 50 semanas Todas as 
segundas-feiras

Elementar - Avançado máx. 15  
(exceto nas 4 aulas conduzidas 
pelo professor no programa 
padrão plus)

Todos os centros

INGLÊS GERAL - INICIANTES 20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 eletivas

- - - - mín. 4 semanas Todas as 
segundas-feiras

Iniciante máx. 15 Reino Unido: Todos os centros exceto Greenwich, Londres
EUA: Boston, Nova York, São Diego
Canadá: Toronto
Austrália Melbourne

INGLÊS COMERCIAL 20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 aulas de Inglês Comercial

20 aulas de Inglês Geral  
+ 4 aulas de Inglês Comercial

- - - mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15 Reino Unido: Brighton, centro de Londres, Greenwich, Londres
EUA: todos os centros
Canadá: Toronto
Austrália: todos os centros

HABILIDADES DE 
COMUNICAÇÃO

20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 aulas de Habilidades de 
Comunicação

20 aulas de Inglês Geral + 4 aulas 
de Habilidades de Comunicação

- - - mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15 Todos os centros - exceto Hastings

EXAME FCE DE CAMBRIDGE 20 aulas preparatórias para 
exames  
+ 8 eletivas

- 20 aulas 
preparatórias para 
exames

20 aulas preparatórias para 
exames + 4 workshops 
conduzidos pelo professor

- 10 ou 11 semanas dependendo do 
início

Veja as datas de 
exame

Intermediário máx. 15  
(exceto nas 4 aulas conduzidas 
pelo professor no programa 
padrão plus)

Reino Unido: Oxford
EUA: São Diego
Austrália Melbourne, Sydney

EXAME CAE DE 
CAMBRIDGE

20 aulas preparatórias para 
exames  
+ 8 eletivas

- 20 aulas 
preparatórias para 
exames

20 aulas preparatórias para 
exames + 4 workshops 
conduzidos pelo professor

- 10 ou 11 semanas dependendo do 
início

Veja as datas de 
exame

Avançado máx. 15  
(exceto nas 4 aulas conduzidas 
pelo professor no programa 
padrão plus)

Reino Unido: Cambridge
EUA: São Diego
Austrália Melbourne, Sydney

PREPARAÇÃO PARA O 
TESTE IELTS

20 aulas preparatórias para 
exames  
+ 8 eletivas

- 20 aulas 
preparatórias para 
exames

- - mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15 Reino Unido: Brighton, Londres Central, Greenwich, Londres, 
Oxford
Austrália: todos os centros
Nova Zelândia: Auckland
EUA: São Diego

INGLÊS GERAL  
COM PREPARAÇÃO PARA 
O EXAME IELTS COMO 
ELETIVA

20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 aulas preparatórias para 
exames

- - - - mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15 Reino Unido: todos os centros exceto Hastings
Austrália: todos os centros
Canadá: Toronto
Nova Zelândia: Auckland

PREPARAÇÃO PARA O 
TESTE TOEFL

20 aulas preparatórias para 
exames  
+ 8 eletivas

- 20 aulas 
preparatórias para 
exames

20 aulas preparatórias para 
exames + 4 workshops 
conduzidos pelo professor

16 aulas preparatórias para  
exames

mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15  
(exceto nas 4 aulas conduzidas pelo 
professor no programa padrão plus)

EUA: Boston, Nova York, São Diego, São Francisco

INGLÊS GERAL COM 
PREPARAÇÃO PARA O EXAME 
TOEFL COMO ELETIVA

20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 aulas preparatórias para 
exames

- - - - mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15 EUA: Fort Lauderdale, Long Beach

INGLÊS PARA PROPÓSITOS  
ACADÊMICOS (EAP)

28 aulas de EAP - - - - 1 - 4 x cursos de 10 semanas dependendo 
dos níveis de admissão e saída exigidos

Veja as datas de 
EAP

Intermediário - Avançado máx. 18 Austrália Brisbane, Melbourne, Sydney

INGLÊS EM AÇÃO  
(COMPLEMENTAR ÀS  
AULAS DE INGLÊS)

28 aulas + 4 a 8 semanas de 
estágio em uma empresa nos 
EUA somente após o curso

- 20 aulas +  
4 a 8 semanas de 
estágio em uma 
empresa nos EUA

24 aulas +  
4 a 8 semanas de 
estágio em uma 
empresa nos EUA

16 aulas +  
4 a 8 semanas de estágio  
em uma empresa nos EUA

mín. 4 semanas de curso + 4 a 8 semanas 
de estágio em uma empresa nos EUA 
durante ou depois do curso, dependendo 
do visto e programa

Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado 
deve estar no nível 
Intermediário Superior 
no momento do estágio

máx. 15 durante as aulas de inglês 
por curso/programa escolhido, 
exceto 4 aulas conduzidas pelo 
professor no padrão plus

EUA: todos os centros

Para detalhes completos sobre o número de horas de estudo por semana verifique nosso site, onde estes dados estão claramente expressos por curso. 
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Datas do exame de Cambridge

PROGRAMA
1 aula = 45 minutos na 
América do Norte e Reino 
Unido /50 minutos na 
Austrália e Nova Zelândia

INTENSIVO

28 aulas

SEMI-INTENSIVO (SOMENTE 
NA AUSTRÁLIA E NOVA 
ZELÂNDIA)

24 aulas

PADRÃO

20 aulas

PROGRAMA PADRÃO 
PLUS (SOMENTE NOS 
EUA)

24 aulas

FÉRIAS E VIAGEM  
(SOMENTE NOS EUA)

16 aulas

DURAÇÃO DO CURSO DATAS DE 
INÍCIO

NÍVEIS TAMANHO DA TURMA DISPONÍVEL

C
U

R
SO

INGLÊS GERAL 20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 eletivas

20 aulas de Inglês Geral  
+ 4 eletivas

20 aulas 
Inglês geral

20 aulas de Inglês 
Geral + 4 workshops 
conduzidos pelo 
professor

16 aulas 
Inglês geral

1 a 50 semanas Todas as 
segundas-feiras

Elementar - Avançado máx. 15  
(exceto nas 4 aulas conduzidas 
pelo professor no programa 
padrão plus)

Todos os centros

INGLÊS GERAL - INICIANTES 20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 eletivas

- - - - mín. 4 semanas Todas as 
segundas-feiras

Iniciante máx. 15 Reino Unido: Todos os centros exceto Greenwich, Londres
EUA: Boston, Nova York, São Diego
Canadá: Toronto
Austrália Melbourne

INGLÊS COMERCIAL 20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 aulas de Inglês Comercial

20 aulas de Inglês Geral  
+ 4 aulas de Inglês Comercial

- - - mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15 Reino Unido: Brighton, centro de Londres, Greenwich, Londres
EUA: todos os centros
Canadá: Toronto
Austrália: todos os centros

HABILIDADES DE 
COMUNICAÇÃO

20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 aulas de Habilidades de 
Comunicação

20 aulas de Inglês Geral + 4 aulas 
de Habilidades de Comunicação

- - - mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15 Todos os centros - exceto Hastings

EXAME FCE DE CAMBRIDGE 20 aulas preparatórias para 
exames  
+ 8 eletivas

- 20 aulas 
preparatórias para 
exames

20 aulas preparatórias para 
exames + 4 workshops 
conduzidos pelo professor

- 10 ou 11 semanas dependendo do 
início

Veja as datas de 
exame

Intermediário máx. 15  
(exceto nas 4 aulas conduzidas 
pelo professor no programa 
padrão plus)

Reino Unido: Oxford
EUA: São Diego
Austrália Melbourne, Sydney

EXAME CAE DE 
CAMBRIDGE

20 aulas preparatórias para 
exames  
+ 8 eletivas

- 20 aulas 
preparatórias para 
exames

20 aulas preparatórias para 
exames + 4 workshops 
conduzidos pelo professor

- 10 ou 11 semanas dependendo do 
início

Veja as datas de 
exame

Avançado máx. 15  
(exceto nas 4 aulas conduzidas 
pelo professor no programa 
padrão plus)

Reino Unido: Cambridge
EUA: São Diego
Austrália Melbourne, Sydney

PREPARAÇÃO PARA O 
TESTE IELTS

20 aulas preparatórias para 
exames  
+ 8 eletivas

- 20 aulas 
preparatórias para 
exames

- - mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15 Reino Unido: Brighton, Londres Central, Greenwich, Londres, 
Oxford
Austrália: todos os centros
Nova Zelândia: Auckland
EUA: São Diego

INGLÊS GERAL  
COM PREPARAÇÃO PARA 
O EXAME IELTS COMO 
ELETIVA

20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 aulas preparatórias para 
exames

- - - - mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15 Reino Unido: todos os centros exceto Hastings
Austrália: todos os centros
Canadá: Toronto
Nova Zelândia: Auckland

PREPARAÇÃO PARA O 
TESTE TOEFL

20 aulas preparatórias para 
exames  
+ 8 eletivas

- 20 aulas 
preparatórias para 
exames

20 aulas preparatórias para 
exames + 4 workshops 
conduzidos pelo professor

16 aulas preparatórias para  
exames

mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15  
(exceto nas 4 aulas conduzidas pelo 
professor no programa padrão plus)

EUA: Boston, Nova York, São Diego, São Francisco

INGLÊS GERAL COM 
PREPARAÇÃO PARA O EXAME 
TOEFL COMO ELETIVA

20 aulas de Inglês Geral  
+ 8 aulas preparatórias para 
exames

- - - - mín. 2 semanas Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado máx. 15 EUA: Fort Lauderdale, Long Beach

INGLÊS PARA PROPÓSITOS  
ACADÊMICOS (EAP)

28 aulas de EAP - - - - 1 - 4 x cursos de 10 semanas dependendo 
dos níveis de admissão e saída exigidos

Veja as datas de 
EAP

Intermediário - Avançado máx. 18 Austrália Brisbane, Melbourne, Sydney

INGLÊS EM AÇÃO  
(COMPLEMENTAR ÀS  
AULAS DE INGLÊS)

28 aulas + 4 a 8 semanas de 
estágio em uma empresa nos 
EUA somente após o curso

- 20 aulas +  
4 a 8 semanas de 
estágio em uma 
empresa nos EUA

24 aulas +  
4 a 8 semanas de 
estágio em uma 
empresa nos EUA

16 aulas +  
4 a 8 semanas de estágio  
em uma empresa nos EUA

mín. 4 semanas de curso + 4 a 8 semanas 
de estágio em uma empresa nos EUA 
durante ou depois do curso, dependendo 
do visto e programa

Todas as 
segundas-feiras

Intermediário - Avançado 
deve estar no nível 
Intermediário Superior 
no momento do estágio

máx. 15 durante as aulas de inglês 
por curso/programa escolhido, 
exceto 4 aulas conduzidas pelo 
professor no padrão plus

EUA: todos os centros

EXAME DISPONÍVEL SEMANAS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
ENCERRAMENTO

DATA DO 
EXAME

JANEIRO DE 2017

FCE Melbourne, Sydney 10 3 de janeiro 10 de março 11 de março
CAE Melbourne, Sydney 10 3 de janeiro 10 de março 11 de março
MARÇO DE 2017

FCE    Melbourne, Sydney 10 27 de março 2 de junho 3 de junho
Oxford 10 27 de março 2 de junho 6 de junho
São Diego 10 27 de março 2 de junho 6 de junho

CAE
 

Melbourne, Sydney 10 27 de março 2 de junho 3 de junho
Cambridge 10 27 de março 2 de junho 7 de junho
São Diego 10 27 de março 2 de junho 7 de junho

JUNHO DE 2017

FCE  Melbourne, Sydney 10 19 de junho 24 de agosto 24 de agosto
CAE Melbourne, Sydney 10 19 de junho 25 de agosto 25 de agosto
SETEMBRO DE 2017 

FCE 
 

Melbourne, Sydney 11 11 de setembro 24 de novembro 28 de novembro
Oxford 10 25 de setembro 8 de dezembro 9 de dezembro
São Diego 10 18 de setembro 24 de novembro 28 de novembro

CAE
 

Melbourne, Sydney 11 11 de setembro 25 de novembro 25 de novembro
Cambridge 10 25 de setembro 1 de dezembro 2 de dezembro
São Diego 10 18 de setembro 24 de novembro 29 de novembro



Embassy  
Brisbane

Brisbane, uma cidade cercada por 
água, oferece o melhor da vida 
urbana com opções de aventuras 
ao ar livre. O nosso campus está 
localizado no centro de Brisbane, 
facilitando o acesso a todas as 
atrações locais e maravilhas 
naturais da Austrália.

Acomodação em residência estudantil 
·  A Adalong Guest House fica a uma curta 

caminhada do centro de ensino, próxima 
aos parques de South Bank, transportes 
públicos, cafés, museus e galerias

·  Quartos individuais e duplos
·  Banheiros compartilhados
·  Meia-pensão (café da manhã e jantar, de 

segunda a sexta-feira)
·  Sala de jantar, área de descanso e pátio
·  Lavanderia

Casa de família
·  Disponível em todos os bairros de Brisbane
·  Quartos individuais
·  Meia-pensão (16 refeições por semana)

Razões para escolher a  
Embassy Brisbane
·  Uma capital com um estilo de vida 

australiano descontraído. Os nossos 
simpáticos funcionários farão com que 
você se sinta em casa 

·  Conheça outros estudantes de faculdade 
que compartilham o nosso campus

·  Oferecemos uma grande seleção de 
casas de famílias que transformarão a 
sua acomodação em sua casa longe de 
casa

·  É uma opção ideal para os estudantes 
que desejem estudar com um dos nossos 
parceiros da universidade de Queensland 
– escolha o nosso curso de Inglês para 
propósitos acadêmicos

Cursos
·  Programa Intensivo
·  Programa Semi-intensivo
·  Programa Padrão
·  Habilidades de Comunicação (eletiva)
·  Inglês Comercial (eletiva)
·  Inglês para Propósitos Acadêmicos
·  Preparatório para Exames: IELTS (regular 

e eletiva)
·  Aulas Particulares

O nosso objetivo 
é assegurar que 
nossos estudantes 
estejam envolvidos no 
aprendizado do idioma 
e que possam trabalhar 
para realizar o seu 
sonho de falar inglês 
como um nativo.
bradley muller,  
diretor do centro,  
brisbane
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1   SHOPPING CENTER QUEEN 
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4   PASSEIO NO RIO PELA CITYCAT
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EMBASSY BRISBANE  
RESUMO DAS INSTALAÇÕES:

Wi-Fi  
disponível

lojas  
da região

atividades e 
excursões

caFé no 
andar térreo



Encontrei professores 
qualificados na 
Embassy e foi uma 
boa oportunidade para 
melhorar meu inglês.  
maristela, braZil
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Embassy  
Melbourne

A Embassy Melbourne é o nosso  
centro mais moderno, localizada  
na elegante e cosmopolita 
cidade da Austrália. Localizada 
no coração do Distrito Comercial 
Central e compartilhando um 
campus com outros estudantes 
de college e universidade, você 
está próximo às sofisticadas lojas 
de moda, aos cafés modernos e 
à gastronomia diversificada que 
esta cidade descolada tem a 
oferecer.

Acomodação em residência estudantil 
·  Urban Central: dormitórios, quartos 

individuais, duplos, duplos compartilhados 
e em casa de família. Fica a 15 minutos de 
caminhada da Embassy

Casa de família
·  Disponível em todos os bairros de 

Melbourne
·  Quartos individuais
·  Meia-pensão (16 refeições por semana)

Razões para escolher a  
Embassy Melbourne
·  A escola de inglês mais badalada em 

Melbourne, com instalações e tecnologias 
ultramodernas em um edifício incrível e 
moderno

·  Conheça outros estudantes de college e 
universidade que compartilham o nosso 
campus – muitos deles são da Austrália

·  Escolha nosso centro para obter sucesso 
nos exames de Cambridge e IELTS

·  Preste seu exame de FCE ou CAE no 
campus. Somos um centro de exames 
Cambridge

Cursos
·  Programa Intensivo
·  Programa Semi-intensivo
·  Programa Padrão
·  Inglês para Iniciantes
·  Habilidades de Comunicação (eletiva)
·  Inglês Comercial (eletiva)
·  Inglês para Propósitos Acadêmicos
·  Preparatório para Exames: FCE, CAE e 

IELTS (regular e eletiva)
·  Aulas Particulares
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1
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EMBASSY MELBOURNE  
RESUMO DAS INSTALAÇÕES:

Melbourne é uma 
cidade moderna, 
dinâmica e cheia de 
diversão, com muitas 
oportunidades incríveis 
para os estudantes 
internacionais. Venha 
estudar em nosso  
novo e maravilhoso  
centro e deixe- 
nos ajudá-lo  
a colocar o  
seu inglês  
em prática!
jules kaplan,  
diretor do centro,  
melbourne

Wi-Fi  
disponível

lojas  
da região

atividades e 
excursões

caFé no 
andar térreo

aconselhamento 
universitário



Tenho muitas  
oportunidades  
de me expressar. 
masahiro, japao
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Embassy  
Surfers Paradise

O nome já diz tudo! A Embassy 
Surfers Paradise é ideal para 
estudantes que desejem ter a 
experiência de morar na famosa 
Gold Coast. Você aperfeiçoará 
seu inglês enquanto aprende a 
surfar em algumas das praias 
mais famosas da Austrália.

Acomodação em residência estudantil 
·  Uma variedade de acomodações está 

disponível em alojamentos com piscinas, 
áreas para churrasco e instalações 
recreativas

·  Dormitórios, quartos individuais, duplos e 
duplos compartilhados

·  Cozinha

Casa de família
·  Disponível em todos os bairros de Gold 

Coast
·  Quartos individuais
·  Meia-pensão (16 refeições por semana)

Razões para escolher a  
Embassy Surfers Paradise
·  Estamos localizados a apenas um 

quarteirão da principal atração: a praia 
Surfers Paradise

·  Toda a diversão e empolgação de uma 
cidade turística, porém, com o apoio de uma 
equipe dedicada e experiente no centro 
para mantê-lo focado!

·  Margaret, a nossa gerente de serviços para 
o estudante, assegurará que você receba o 
devido cuidado

Cursos
·  Programa Intensivo
·  Programa Semi-intensivo
·  Programa Padrão
·  Inglês Comercial (eletiva)
·  Habilidades de Comunicação (eletiva)
·  Preparatório para Exames: IELTS (regular e 

eletiva)
·  Aulas Particulares

Embassy English /// Embassy Surfers Paradise 
embassyenglish.com52

1
  PARQUE TEMÁTICO 
DREAMWORLD

2
 MOVIE WORLD

3
 SEA WORLD

4
 SURFERS PARADISE

Centro de 
Estudos 

Embassy

CAVILL ST

N
erang River

   
   

   
   

   
   

 G
O

LD
 C

O
A

ST
 H

W
Y

   
   

 G
O

LD
 C

O
AST H

W
Y

CLIFFORD ST

HANLAN ST

   
   

   
  T

H
E 

ES
PL

A
N

A
D

E

THOMAS DRIVE

VIA ROMA

ELKHORN AVE

2

4

1
3

EMBASSY SURFERS PARADISE  
RESUMO DAS INSTALAÇÕES:

Eu o convido a uma 
estadia maravilhosa 
durante seus estudos em 
nosso campus na bela 
Gold Coast. Professores 
excelentes o ajudarão a 
alcançar suas metas e 
você estará a apenas 
poucos minutos de 
caminhada das  
praias mais  
espetaculares  
do mundo.
bradley muller,  
diretor do centro,  
brisbane

Wi-Fi  
disponível

lojas  
da região

atividades e 
excursões

caFé no 
andar térreo



Para mim esta  
é a melhor  
experiência  
da minha vida...  
Tenho a  
oportunidade  
de conhecer  
muitas pessoas  
de várias  
culturas.  
gisele, colômbia
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Embassy  
Sydney

O campus em estilo universitário 
da Embassy Sydney tem uma 
localização ideal, próximo a 
restaurantes, bares e atrações. 
Você está a uma curta distância 
a pé das icônicas Sydney Opera 
House e Harbour Bridge, e com 
fácil acesso a ônibus e balsas 
para uma das famosas praias  
de Sydney.

Acomodação em residência estudantil 
·  Uma variedade de residências bem 
localizadas oferece vários recursos para 
atender a cada necessidade

·  Jack's Place e Yurong House estão a uma 
curta caminhada da Embassy

·  Sinclair’s Bondi fica a minutos da praia
⋅  Quartos individuais, duplos e duplos 
compartilhados

·  Banheiros compartilhados ou privativos
⋅  Cozinha

Casa de família
⋅  Disponível em todos os bairros de Sydney
·  Quartos individuais
·  Meia-pensão (16 refeições por semana)

Razões para escolher a  
Embassy Sydney
·  Conheça outros estudantes de college e 

universidade que estudam no mesmo campus
·  É uma escolha ideal para os estudantes 

que desejem obter sucesso nos exames de 
Cambridge com uma equipe de professores 
experientes

·  Preste seu exame de FCE ou CAE no campus. 
Somos um centro de exames Cambridge

·  Faça o nosso curso de Inglês para propósitos 
acadêmicos e obtenha acesso a uma vasta 
gama de opções de parceiros universitários 
em New South Wales

·  Você ficará mal acostumado com 
tantas opções para almoçar, lanchar ou 
simplesmente tomar café, disponíveis bem à 
sua porta

Cursos
·  Programa Intensivo
·  Programa Semi-intensivo
·  Programa Padrão
·  Inglês para Propósitos Acadêmicos
·  Habilidades de Comunicação (eletiva)
·  Inglês Comercial (eletiva)
·  Preparatório para Exames FCE, CAE, IELTS 
(regular e eletiva)
⋅  Aulas Particulares

Sydney é famosa 
pelas suas belas 
praias, pela Opera 
House e pela 
Harbour Bridge. 
A nossa meta é 
proporcionar um 
ensino excelente 
e amigável.
richard pincus,  
diretor do centro,  
sydney
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EMBASSY SYDNEY  
RESUMO DAS INSTALAÇÕES:

Wi-Fi  
disponível

lojas  
da região

atividades e 
excursões

aconselhamento 
universitário



Quero melhorar 
meu inglês e depois 
estudar engenharia 
na universidade. 
nicolas, alemanha
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Acomodação
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Se você optar por viver em uma 
residência estudantil ou em uma casa 
de família, sua acomodação na Embassy 
English garantirá uma estadia 
confortável e divertida

Residência estudantil – vivendo com outros 
estudantes
Viva de forma independente e compartilhe 
experiências com outros estudantes de todo 
o mundo. Nossas residências estudantis são 
cuidadosamente escolhidas para o seu conforto, 
localização, instalações e equipe. 
⋅  Facilidade de locomoção do e para o centro de 

ensino
⋅  Quartos individuais e compartilhados
⋅  Instalações com banheiro privativo ou mais 

econômicas, com banheiro compartilhado
⋅  Opções de instalações com cozinha, refeitório e 

inclusão de refeições
⋅  Pensões e opções para mochileiros

Casa de família – experiência de vida com uma 
família local
A casa de família lhe oferece a oportunidade de viver 
no lar de anfitriões simpáticos e acolhedores. Você 
estará imerso no idioma inglês, conhecerá pessoas 
locais e aprenderá sobre a cultura delas. 

Idades mínimas
A idade mínima para estudar em uma escola 
Embassy é 16 anos, exceto em Londres Central, 
onde a idade mínima é 18 anos. Temos providências 
especiais para os estudantes de 16 e 17 anos. 

Acomodação para estudantes de 16 e 17 anos
A Embassy English oferece acomodações seguras 
e adequadas para estudantes com idade inferior 
a 18 anos. Os alunos menores de idade podem se 
hospedar em casas de famílias ou em residências 
estudantis selecionadas e aprovadas pela Embassy, 
com opção de pensão completa em muitos centros. 
Os horários para se recolher são definidos pelas 
famílias hospedeiras e residências estudantis.
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Study Tours Embassy Summer

Informações práticas

Embassy Academy

A única coisa melhor do que 
aprender inglês e explorar uma 
nova cidade é fazer isso com 
seus amigos!
A Embassy Study Tours oferece programas 
personalizados e sob medida para grupos. As atividades 
abrangem desde passeios e excursões externas a aulas 
específicas, até mesmo treinamento para professores.

Acomodação: pensão completa ou meia-pensão, em 
casas de família ou residências estudantis. Informe-se 
sobre a variedade de acomodações disponíveis para o 
seu destino de escolha.

Tamanho mínimo do grupo: 10
Faixa etária: a partir de oito anos de idade em 
determinados centros
Unidades: 
UK – Brighton, Cambridge, Central Londres, Newland Park, 
Londres - Hastings, Londres - Greenwich e Oxford
América do Norte – Boston, Fort Lauderdale, Los 
Angeles, Nova York, São Diego e São Francisco e Toronto
Austrália e Nova Zelândia – Auckland, Brisbane, 
Melbourne, Surfers Paradise e Sydney

Saiba mais em embassystudytours.com

Apoio da Embassy
Antes de partir, você receberá todas as informações que 
precisa sobre seus planos de viagens, estudo e 
alojamento. Cuidaremos do seu traslado do aeroporto 
até a sua acomodação (mediante uma taxa de traslado 
adicional). Você receberá um manual da Embassy em 
seu primeiro dia, contendo todas as informações 
necessárias. Caso tenha alguma dúvida, nossa equipe de 
serviços para estudantes estará a postos para ajudá-lo 
durante os seus estudos. Você receberá um número de 
telefone para entrar em contato conosco em caso de 
emergência, 24 horas por dia.

Pagamento
Se você estiver se inscrevendo através de um 
representante local, faça o pagamento através dele. 
Caso esteja se inscrevendo diretamente, pague a 
Embassy por meio de transferência bancária direta ou 
cartão de crédito. Todas as reservas estão sujeitas aos 
nossos Termos e Condições. Você encontrará detalhes 
na ficha de inscrição e no site embassyenglish.com

Seguro StudyCare  
(Reino Unido, EUA, Canadá e Nova Zelândia)
Trata-se de um abrangente plano de seguro criado 
especialmente para estudantes internacionais. Ele  
lhe proporcionará proteção completa desde o seu 
primeiro dia de viagem. Os detalhes completos estão 
disponíveis no livreto do seguro StudyCare ou on-line na 
página embassyenglish.com/studycare

Overseas Student Health Cover (Austrália)
Como estudante internacional com visto estudantil, é 
necessário que você tenha um seguro de saúde para 
estudantes no exterior (Overseas Student Health Cover) 
para o período de duração do seu visto. É importante 
que a cobertura seja mantida no decorrer de todos os 
programas. Uma lista completa de preços está 
disponível on-line no site embassyenglish.com.

Confirmação da matrícula
Sua matrícula será confirmada por e-mail enviado a você 
ou ao seu representante local.

Para se matricular na Embassy
Entre em contato com o representante da Embassy mais 
próximo ou faça a sua matrícula on-line pelo site 
embassyenglish.com.  
Caso você não tenha encontrado as informações que 
precise neste catálogo, entre em contato com o Centro 
Internacional de Matrículas do país da sua escolha.  

Consulte a página ao lado para dados de contato.

Aventuras educativas para  
crianças e adolescentes
A Embassy Summer oferece a crianças e adolescentes 
uma experiência para toda a vida: aulas de inglês além 
de uma variedade de atividades e excursões fora da sala 
de aula.

As nossas atividades e excursões proporcionam também 
aos estudantes competências valiosas para as suas vidas, 
incentivando a curiosidade, estimulando a criatividade e 
reforçando a confiança dos estudantes.

A experiência da Embassy Summer
·  Instalações incríveis em todas as nossas unidades no 

Reino Unido, nos EUA e no Canadá
·  Jovens, grupos e aulas particulares
·  Todos os níveis, do iniciante ao avançado
·  Opções de acomodação em residências estudantis em 

faculdades e universidades, assim como em casas de 
família

·  Programas completos de atividades

Leia mais em embassysummer.com

Uma experiência em um colégio 
interno britânico tradicional 
com cursos ministrados por 
profissionais
Desfrute um verão em um ambiente de colégio interno 
tradicional no qual os estudantes participarão em aulas 
de inglês envolventes na parte da manhã e aproveitarão 
a experiência de instrutores ou professores profissionais 
para praticar o esporte ou atividade de sua escolha na 
parte da tarde.

Os cursos incluem golfe, futebol, dança e prática em 
barcos à vela, com instrutores profissionais e qualificados 
para ajudar os estudantes a dominar as devidas 
competências e técnicas a fim de obter sucesso.

A experiência da Embassy Academy
·  Colégios internos britânicos exclusivos com instalações 

incríveis
·  Turmas de inglês reduzidas (máximo de 12 estudantes)
·  Cursos acadêmicos, de esportes e artes ministrados por 

profissionais
·  11 cursos à sua escolha
·  Ambiente seguro com uma proporção de um 

profissional da equipe para cinco estudantes
·  Amplo pacote de excursões completo  

e programa de atividades.

Saiba mais em embassyacademy.com
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Juntos podemos  
fazer a diferença
 
Como integrante da Study Group, a Embassy English tem a 
honra de participar da Building Futures, uma iniciativa sem fins 
lucrativos que promove oportunidades de educação em um 
mundo em desenvolvimento por meio de uma parceria com a Plan 
International. Os funcionários e estudantes da Embassy participam 
de eventos para arrecadação de fundos ao longo do ano, que 
ajudam a manter os nossos projetos anuais.
 
Em 2016 trabalhamos em parceria para construir uma escola em 
Anuradapura, um distrito no norte do Sri Lanka. Ao construir 
uma nova escola primária com dois prédios novos, melhorar o 
acesso à água e ao saneamento e proporcionar várias iniciativas 
de formação para professores e de gestão escolar, este projeto já 
está aprimorando as oportunidades de educação para um número 
estimado de 413 meninos e meninas.
 
Este ano, a Embassy English e os parceiros da Study Group 
trabalharão em um projeto escolar no distrito de Sindhupalchok,  
no Nepal.

Contato
Reino Unido – Centro de Admissões
1 Billinton Way, Brighton BN1 4LF, United Kingdom

Estados Unidos – Centro Internacional de Admissões
41 West Street, Level 1, Boston, MA 02111

Canadá – Centro Internacional de Admissões
80 Bloor Street West, 9th Floor
Toronto, Ontario M5S 2V1

 

Austrália/Nova Zealândia – Centro Internacional de Admissões  
Level 2, 63 Oxford Street, Darlinghurst NSW 2010, Australia 

Study Group Australia Pty Limited  
Código do fornecedor CRICOS: 01682E

Agentes embassyenglish.com/partners
Estudantes embassyenglish.com

A Embassy English é parte da Study Group, líder global em 
preparar estudantes para o sucesso acadêmico internacional  
e uma gratificante carreira através de uma experiência de 
aprendizado que muda vidas. Oferecemos programas 
personalizados de ensino superior, idiomas e educação on-line  
a partir do ensino médio até a instrução continuada. A Study 
Group já ensinou a mais de 73.000 estudantes de 145 países 
em todo o Reino Unido, Europa, EUA, Canadá, Austrália e  
Nova Zelândia em 2015.

Para saber mais, acesse studygroup.com
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