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O Service Excellence for Business trata-se de um programa de negócios, com ênfase em excelência em serviços.

O estudante aprenderá a cultura de negócios no Canadá e como excelência em serviços impacta diretamente na performance
das empresas, bem como adquire experiência no mercado de trabalho canadense.

O programa pode ser definido com o conjunto de atividades que objetivam a análise, o planejamento, a implementação e o
controle de programas destinados a obter e servir a demanda por produtos e serviços, de forma adequada, atendendo desejos
e necessidades dos consumidores e/ou usuários com satisfação, qualidade e lucratividade

São desenvolvidos estudos de casos de grandes empresas:

>> Os que as torna bem sucedidas?
>> Como entregam “valor” a seus clientes
>> Análise da Missão e Visão
>> Análise da cultura organizacional
>> Análise do nível de satisfação de seus clientes

Simultaneamente aos estudos, os estudantes recebem um palestrante – um líder de uma grande empresa Canadense, que irá
dividir sua experiência referente a importância da excelência em serviços como estratégia de negócios e como impacta na
rentabilidade e performance.
>> Mercede Benz
>> Porsche
>> RBC Bank
>> Louis Vuitton
>> American Express



CHOOSE THE PROGRAM 

THAT'S RIGHT FOR YOU

Service Excellence For Business Diploma/48 weeks

24 semanas de curso + 24 semanas de estágio obrigatório ( aluno pode trabalhar 20 horas semanais off campus, selfplacement simultaneamente ) +

24 semanas de estágio obrigatório-(A ILAC oferece as entrevistas- 480 horas totais estagio)

Canadian

Workplace 

Essentials

Food and 

Beverage 

Service

Front Desk
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Human 

Resources 
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Customer 

Service 
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Planning

Sales 
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Leadership

Work

Experience

480 hours

48 weeks

6 weeks 6 weeks 6 weeks 6 weeks 24 weeks



CHOOSE THE PROGRAM 

THAT'S RIGHT FOR YOU

Service Excellence For Business Diploma/40 weeks

20 semanas de curso + 20 semanas de estágio obrigatório ( aluno pode trabalhar 20 horas semanais off campus, selfplacement 

simultaneamente) + 20 semanas de estágio obrigatório -( A ILAC oferece as entrevistas - 480 horas totais estagio)

Canadian

Workplace 

Essentials

Food and 

Beverage 

Service

Front Desk

Services

Customer 

Service 

Skills

Event 

Planning

Sales 

Fundamentals

Work

Experience

400 hours

40 weeks

6 weeks 6 weeks 6 weeks 2 weeks 20 weeks

Final Project



CHOOSE THE PROGRAM 

THAT'S RIGHT FOR YOU

Service Excellence For Business Certificate/26 weeks

24 semanas de curso ( aluno pode trabalhar 20 horas semanais off campus, selfplacement simultaneamente ) + 2 semanas de projeto final

Canadian
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Food and 

Beverage 

Service

Front Desk

Services

Human 

Resources 
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Customer 

Service 
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26 weeks

6 weeks 6 weeks 6 weeks 6 weeks 2 weeks



INFORMAÇÕES GERAIS DO PROGRAMA

>> Duração do curso: 48 semanas, 40 semanas ou 26 semanas
>> Objetivo: Aprender um modelo de negócios voltado para excelência em serviços, bem como adquirir experiência 
profissional no Canadá
>> Nível Mínimo: Pre-Avançado (10)
>> Carga: 20 horas semanais
>> Idade Mínima: 18 anos
>> Horário: 02:30 pm às 06:30 pm
>> Centros disponíveis: Vancouver e Toronto
>> Alunos por classe: Até 18 alunos
>> Data de início: 2017 Start Dates January 2 | February 13 | March 27|May 15 |June 26 |August 14| September 25 
|November 6

MATERIAL DIDÁTICO:

Não Incluso, pago diretamente na escola

>> 48 semanas - $65 por matéria
>> 40 semanas - $65 por matéria
>> 26 semanas - $65 por matéria



PROCESSO DE ADMISSÃO NA CIDADE DE TORONTO

1. Envio dos documentos para Mayra pelo mayra@ilacic.com

· Application form 
· Cópia do passaporte
· Letter of intent 
· Curriculo em ingles
· ILAC´s Online Test 
· Wonderlic test - teste de matemática/conhecimentos gerais, com 8 minutos de duracao, total de 30 perguntas)- enviado por email

2. Agendamento da entrevista Via Skype - Para o agendamento da entrevista, não existe mais a obrigatoriedade do envio do Diploma

de Ensino Médio ou Universidade para a cidade de Toronto)

Após recebermos os documentos, agendaremos a entrevista por Skype (enviaremos uma ou duas opções de data/horário para
que a agência possa verificar a disponibilidade do aluno).

Dentro de alguns dias, enviaremos então o parecer da Diretoria do curso, informando se o aluno foi aceito ou não no curso e 
sobre a necessidade de cursar ESL antes do SEB.

Após a entrevista, caso o aluno tenha sido aceito no curso, enviaremos um invoice para pagamento do depósito (CAD 1,200)* 
para emissão da LOA.

Assim que recebermos o pagamento, efetuaremos a emissão da LOA para que o aluno possa aplicar para o visto.

mailto:mayra@ilacic.com
http://ilacinternationalcollege.com/apply-now/
http://ilacinternationalcollege.com/apply-now/
https://www.dropbox.com/s/g56rthbtqutawj0/Sample CV.doc?dl=0
http://www.ilac.com/en-ca/online-test/


Para agendarmos a entrevista, precisamos dos seguintes documentos (envio para – Mayra pelo mayra@ilacic.com):

• Application form 
• Cópia do passaporte
• Letter of intent 
• Curriculo em ingles 
• ILAC´s Online Test 
• Diploma do ensino médio ou graduacao traduzido juramentado;
• Skype ID do estudante

Após recebermos os documentos, agendaremos a entrevista por Skype (enviaremos uma ou duas opções de data/horário para 
que a agência possa verificar a disponibilidade do aluno).

Dentro de alguns dias, enviaremos então o parecer da Diretoria do curso, informando se o aluno foi aceito ou não no curso e 
sobre a necessidade de cursar ESL antes do SEB.

Após a entrevista, caso o aluno tenha sido aceito no curso, enviaremos um invoice para pagamento do depósito (CAD 1,200)* 
para emissão da LOA.

Assim que recebermos o pagamento, efetuaremos a emissão da LOA para que o aluno possa aplicar para o visto.

PROCESSO DE ADMISSÃO NA CIDADE DE VANCOUVER

mailto:mayra@ilacic.com
http://ilacinternationalcollege.com/apply-now/
http://ilacinternationalcollege.com/apply-now/
https://www.dropbox.com/s/g56rthbtqutawj0/Sample CV.doc?dl=0
http://www.ilac.com/en-ca/online-test/


PROGRAM FEES

SERVICE EXCELLENCE FOR BUSINESS DIPLOMA  48 WEEKS

Tuition

Diversity Incentive* - $4,800 O ALUNO É ELEGÍVEL PARA A BOLSA CASO SEJA ACEITO NO PROGRAMA 

$12,000

Student pays $7,200

$4,800 at 24 weeks (waived if the applicant has been granted a diversity incentive)
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PROGRAM FEES

SERVICE EXCELLENCE FOR BUSINESS DIPLOMA  40 WEEKS

Tuition

Diversity Incentive* - $4,240 O ALUNO É ELEGÍVEL PARA A BOLSA CASO SEJA ACEITO NO PROGRAMA 

$10,400

Student pays $6,160

$4,240 at 20 weeks (waived if the applicant has been granted a diversity incentive)

Canadian

Workplace 
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Food and 

Beverage 
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400 hours

40 weeks

6 weeks 6 weeks 6 weeks 2 weeks 20 weeks

Final Project



PROGRAM FEES

SERVICE EXCELLENCE FOR BUSINESS CERTIFICATE 26 WEEKS

Tuition

Diversity Incentive* - $3,240 O ALUNO É ELEGÍVEL PARA A BOLSA CASO SEJA ACEITO NO PROGRAMA 

$10,000

Student pays $6,760

$3,240 at 18 weeks (waived if the applicant has been granted a diversity incentive)

Canadian
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Beverage 
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26 weeks

6 weeks 6 weeks 6 weeks 6 weeks 2 weeks


