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Inglês com Permissão de
Trabalho London UK
Reconhecida pela 

qualidade de ensino com 

foco no desenvolvimento 

profissional, a BPP University 

atua no Reino Unido desde 

1976 e mantém convênio 

com multinacionais como 

KPMG, HSBC e Tesco.  

Oferece escolas de Língua 

Inglesa, Negócios, Direito e 

Saúde.

É classificada com o selo 

High Trusted Sponsor pelo 

departamento britânico 

de imigração, o UKVI, que 

garante a aprovação do 

visto de estudo e trabalho 

para estudantes de inglês, 

graduação e pós graduação.

SoFELS: School of
Foundation and English
Language Studies
A escola de inglês da BPP 

University oferece para 

alunos internacionais a 

chance de aprimorar a língua 

inglesa com toda a estrutura 

e excelência da BPP 

University. É destinada para 

estudantes que já possuem 

conhecimento da língua mas 

querem desenvolver suas 

habilidades de comunicação 

para fins sociais ou 

profissionais ou necessitam 

avançar o inglês para 

adentrar um curso superior 

da universidade. Todos os 

cursos de inglês da BPP 

University são creditados 

pelo British Council.

Os programas são de curta e 

média duração em inglês

geral, inglês acadêmico, 

intensivo de escrita 

acadêmica,preparatórios 

para curso superior e de 

reforço durante a graduação 

ou mestrado. Obedecem o 

calendário acadêmico da 

universidade dividido por 

trimestre e novas turmas 

são iniciadas todos os meses 

de janeiro, maio, julho e 

setembro.  
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Corpo Acadêmico

David Donnarumma é diretor de inglês da BPP 

University e tem mais de 15 anos de experiência 

nas áreas de ensino de inglês em posições como 

gerente, acadêmico, professor e desenvolvedor de 

provas e material. Já elaborou programas de língua 

impresso e online para companhias internacionais 

e universidades. Publicou diversos artigos 

acadêmicos e um livro, além de participar de 

conferências internacionais. Em cargos anteriores, 

foi responsável pelo desenvolvimento de um 

dos primeiros cursos online de inglês acadêmico 

na Open University e gerenciou o programa de 

qualificação internacional para ensino de inglês 

no Trinity College, em Londres. Atualmente 

ocupa posição de avaliador externo de inglês e 

negócios internacionais na University of Exter 

and Wolverhampton. É responsável pela criação, 

desenvolvimento e ensino dos cursos de inglês da 

BPP University.

Helen McKenna é coordenadora de conteúdo e 

professora de EAP da BPP University há três anos 

e meio. Desde 2007 ensina inglês acadêmico no 

Reino Unido e internecionalmente. Além do EAP, 

já ensinou comunicação de negócios & habilidades 

do ambiente de trabalho, preparação para o IELTS 

e exames de Cambridge e inglês geral. Trabalhou 

como escritora de materiais do IELTS para várias 

editoras como Macmillan e Richmond. Possui 

um MA em linguística aplicada, suas áreas de 

pesquisa incluem ensino de inglês acadêmico, 

internacionalização, individualização da experiência 

de educação em ensino superior e inglês como 

meio de instrução.

Julian Yeo é professor de inglês desde 1996. 

Começou sua carreira em ensino nas áreas de 

inglês para europeus e inglês para negócios. Ao 

retornar para o Reino Unido se especializou em 

ensino para fins acadêmicos, primeiro na Brunel 

University em Wes London por oito anos, e mais 

recentemente na BPP University por dois anos. Na 

BPP Univeristy, Julian é responsável por todas as 

avaliações de inglês e pelo desenvolvimento de 

cursos e materiais para estudantes de negócios. 

Atualmente está ministrando workshops sobre 

ensino de estudantes internacionais e escrevendo 

um trabalho a ser apresentado em conferência 

sobre avaliação no ensino superior.

Jonathan Dunn trabalha com a BPP University há 

pelo menos dois anos. Nesse tempo, tem exercido 

o cargo de coordenador de conteúdo no módulo

de inglês para finalidades acadêmicas (EAP), tanto 

para contextos de negócios como de direito. Possui 

um MA (TESOL) da University of Nottingham, um 

PGCE (Secondary: Citizenship with History) da 

University of Sussex e um Cambridge DELTA.

Dunn é professor de EAP desde 2012, ensina no 

Reino Unido e em outros países desde 1999 e 

também possui experiência em ensino online. 

Publicou artigos e realizou workshops sobre bolsas 

de estudo em conferências acadêmicas em todo o 

Reino Unido.

Todo o corpo docente da BPP University possui pós graduação em pedagogia e possui anos de 

experiência. Confira um resumo dos nossos acadêmicos:
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Localização de qualidade para
morar, estudar e trabalhar

São oferecidas turmas com seis níveis de 

fluência diferentes, do General 1 (entrada 

com IELTS 4.0) até o Academic 4 (entrada 

com IELTS 6.5). A cada 150h de estudo, o 

estudante avança 0.5 na escala IELTS.

Situada em uma vizinhança movimentada, 

a SOFELS ocupa um endereço privilegiado 

no bairro de Sepherd’s Bush, no oeste de 

Londres. Fica próxima ao Westfield Shopping 

Centre, um dos maiores centros de compras 

da Europa, com diversas opções de compras, 

alimentação e lazer. De fácil acesso através 

do transporte público, fica a apenas cinco 

minutos de caminhada da estação de metrô 

Shepherd’s Bush.

Estudantes de inglês da BPP University têm 

ainda a opção de trabalhar com o visto Tier 4, 

que permite 10h de trabalho durante as aulas 

e 40h durante as férias, atualmente o salário 

mínimo britânico: £7,20 / H.

Excelente estrutura e aulas
ilimitadas online no VLE
Instalações:

• 13 salas de aula equipadas com tecnologia
audiovisual de ponta • Internet gratuita e 
acesso à rede WiFi • Salas de estar e 
espaços de lazer • Máquinas de Chá e café  
• Máquinas de guloseimas • Biblioteca da 
Universidade BPP e área de estudos

• 80 computadores

•  Duas salas ecumênicas 
• Acessibilidade.

VLE (Virtual Learning environment) é o portal 

de ensino online da BPP, alunos de inglês tem 

exercícios ilimitados para praticar a língua.
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Simulação 7 meses de Inglês
com Permissão de Trabalho

Inglês 6 meses de aula + 1 mês de férias  £3.500
Visto Tier 4 £328

IELTS UKVI £200

Immigration Health Surcharge £150

Total £4.178

Simulação 11 meses de Inglês
com Permissão de Trabalho

Inglês 9 meses de aula + 2 meses de férias £5.250
Visto Tier 4 £328

IELTS UKVI £200

Immigration Health Surcharge £225

Total £6.003

Simulação 15 meses de Inglês
com Permissão de Trabalho

Inglês 12 meses de aula + 3 meses de férias £7.000
Visto Tier 4 £328

IELTS UKVI £200

Immigration Health Surcharge £300

Total £7.828

Inglês por Semana (sem Permissão de Trabalho)

O aluno escolhe quantas semanas quer fazer

Início obrigatório no começo do trimestre: 26 Setembro 2016, 23 Janeiro 2017 e 22 Maio 
2017, 03 de Julho 2017, 25 de Setembro 2017

Taxa semanal £160
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Inscrição 

É preciso preencher os seguintes 

formulários para se inscrever:

• Application form

• UK visa history form

• Passaporte com validade de até seis

meses depois do início do programa de

estudos.

• Personal statment

Matrícula 
Para efetivar a matrícula e obter o CAS, o aluno precisa 

apresentar a seguinte documentação

• Acceptance form – p. 14 T&C

• Cancelation waiver form

• Comprovante de pagamento

• IELTS for UKVI – nota mínima de 4.0 em cada quesito

da prova

• Documento bancário comprovando os fundo de

manutenção

Realizar OPT (oxford placement test) 
providenciado pelo representante da 
universidade no Brasil.

UK Visa History

Name Date of Birth

Passport No

M MD D Y Y YY

Dear student,

In order for BPP to establish if you meet the UKVI requirements we need you to answer the following questions. This form is a prerequisite for us to issue a CAS for 
you to apply for a TIER 4 student visa. Please note that it is your responsibility to provide complete and accurate information, if you fail to do this and are refused a 
visa due to not disclosing relevant information you may not be eligible for a refund.

Your history

Have you ever studied in the UK? Yes No

Have you ever been refused leave to enter or remain in the UK (under any category- not just Tier 4 or student related)? Yes No

If you have been refused leave to enter or remain in the UK please give details here: 
(please also submit a copy of the visa refusal letter if available)

Please confirm where you will be making your Tier 4 Application from: UK Overseas, please specify which country:_________________________________________________ 

To be able to accurately assess your maintenance requirement please confirm whether you are applying with any dependents: Yes, how many?__________ No

English language test details

I _________________________ can confirm I have been issued with a TOEIC Certificate. Yes No

If you answered yes, that you have been issued with a TOEIC Certificate, please answer the following questions:

Speaking and Writing Tests Registration number:

Test date:

Listening and Reading Identification number:

Test date:

If you have lived or studied in the UK, please state in the below table the periods and details of your stay. Make sure that you submit all documents related to your 
stay in the UK, including certificates, visas and CAS/ visa letters. If you are unable to submit any of your visas or visa letters, please explain on a separate sheet. 
Please submit all previous visas, not just student or Tier 4 visas.

Visas

Visa issued  
(from – to)

Visa issued for which 
qualification and sponsored 
by which institution

Level of 
studies 

Visa type Have you finished the course in
the institution you have had the
visa granted for (Yes /No)

Qualifications / studies actually undertaken 
from which university/ institution (from – to)

Docs attached 
(please tick)

Example:

01/10/2008 
-15/06/2011

BSC in Banking and Finance 
(London Met)

Level 6 Student 
Visa

No 01/10/2008 – 01/07/2009:
BSC Banking in Finance at London Met

01/08/2008 – 15/06/2011:
BSc Banking and Finance at BPP University.
Degree obtained on 15/06/2011

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Declaration

I confirm that the information above is accurate and correct to the best of my knowledge.

Student Signature: Date:

INTERNATIONAL APPLICATION FORM
For non UK or non European Economic Area (EEA) students

Before you complete this form, please read our international student information (course guide or website) and/or consult our local agent / representative.

Please note: For full time undergraduate degree programmes, please apply via UCAS.  For full time GDL and LPC, please apply via Central Applications Board.  
For BPTC, please apply via the Bar Standards Board.

M M YD D Y YY/ /

M M YD D Y YY/ /
M M YD D Y YY/ /

PERSONAL DETAILS

Title Family name

Forenames

Gender Date of Birth

Address

City Region

Country Postcode

Main contact telephone (including country code)

Email

NATIONALITY

I am a citizen of the EEA                                                               Yes               No

If yes, please complete the UK and European Economic Area (EEA) student 
application form

Country of birth

Country of nationality

Country of domicile/ permanent residency

Date of arrival in the UK

Date of residency

Conditions of residence

Do you have indefinite leave to remain?                                   Yes               No

Are you currently in the UK on a visa?                                      Yes               No 

COURSE DETAILS

Course choice

Mode of study (e.g. full time, part time, online)

Location of study

Course year

Start month

For ACCA full time courses only

Subjects (tick as appropriate)

F1        F2        F3      F4        F5        F6        F7        F8        F9   

P1        P2        P3      P4        P5        P6        P7        (choose 2 out of those)

Block booking

6 papers         9 papers         11 papers         14 papers   

ACCA registration number (please include copy of ACCA registration card)

HIGHER EDUCATION

Subject Awarding 
institution

Grade / Class of degree
(as appears on the award) Actual or predicted Year 

completed
Mode of 

study Country of study

For Agent Use Only - Please stamp the application form here

Visa type Please tick

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 4

Tier 5

PBS Dependant

Humanitarian discretion

Discretionary Leave

Student Visitor

General Visitor

Other (please give type)

EDUCATIONAL HISTORY
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Fundos de manutenção do visto Tier 4 

Desde 12 de novembro 2015: £ 1265 (Londres) 

ou £ 1015 (interior) para cada mês de programa 

até o nono mês, 30 dias em conta corrente ou 

conta poupança.

O aluno que for fazer o programa de sete meses 

terá de comprovar £8.855. Já o aluno que for fazer 

o programa de 11 meses terá de comprovar £11.385.

Há duas opções de documentação: o extrato 

bancário impresso em papel timbrado do banco ou 

carta do gerente. 

Consulte o guia resumido da BPP: (2015-Tier-4-

Maintenance_resumo.pdf)

Extrato bancário exemplo:

O extrato bancário precisa mostrar 

claramente:

• Logo do banco.  

• Nome completo do aluno ou dos pais.

• Agência e conta.

• Data: dia, mês e ano.

• Saldo dos últimos 30 dias, dia após dia.

• Assinatura do gerente e carimbo do 

gerente.

ATENÇÃO: O extrato bancário precisará 

ser traduzido oficialmente.
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Carta do banco exemplo:

As frases a seguir são 

cruciais:

“This is to confirm that the 

balance in this account has 

not dropped below xxxxxx 

from DATE to DATE”. And 

this amount is available for 

immediate withdraw.  

OR  

“I am writing to confirm 

that the balance in this 

account has not dropped 

below xxxxxx for the last 28 

days”). The current amount 

is available for immediate 

withdraw.  

O aluno pode usar a conta de parentes?
Apenas pai ou mãe.  

São necessários os seguintes documentos extras:

• Carta de consentimento de patrocínio dos estudos do pai ou da mãe

• Tradução juramentada da certidão de nascimento
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Carta de consentimento exemplo:

Day, month, year 
 

Tier 4 student visa application – Student name
 
 
Dear Sirs 

 
I hereby confirm that student name is my daughter/son as demonstrated in the attached birth certificate.  

Student name will be undertaking, with my consent, the following courses: 

School: BPP University  

Course: English Language, Study and Communication Skills - Full Time - Shepherd’s Bush study centre 

Course details: From Day Month Year to Day Month Year 
 
I further confirm my consent to use the funds in the following bank account which is in my name and are 
available to student name for maintenance while she/he study in London.  

Bank: 

Bank address: 

Branch number: 

Account number: 
 

Yours faithfully,  

 
Father / Mother name  

 
___________________________________________________ 
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Nível de inglês necessário
4.0 na prova general training do IELTS for UKVI 

(SP, RJ, BSB): todos os 4 quesitos da prova 

(reading, writing, listening, speaking). Para sabermos 

o nível de inglês do aluno, antes de enviá-lo para 

fazer o IELTS iremos aplicar o teste on-line de 

inglês fornecido pela universidade: o OPT. O aluno 

deve obter a nota mínima B1.

Envie o guia de estratégias para o aluno se preparar 

para a prova (Oxford Placement Test Strategies.

pdf).

Link para agendar o teste:

http://takeielts.britishcouncil.org/ielts-ukvi/book-ielts-ukvi
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Agendar a entrega dos documentos
Com todos os formulários preenchidos e assinados, 

o documento bancário e o IELTS enviados 

para a Universidade, o aluno receberá o CAS 

(Confirmation of Accepted Student).

Com o número desse documento será possível 

agendar a entrega dos documentos originais em 

um centro de solicitação de visto (SP, RJ, BSB).

https://www.visa4uk.fc o.gov.uk/home/welcome
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Detalhes para preencher o formulário na secção Tier4 Student:

• Você foi avaliado de alguma outra maneira – ex. Através de portifolio? Resposta para alunos BPP: Não.

• Estudantes aplicando para o Tier 4 devem obter um total de 40 pontos: 30 pontos pelo CAS e 10 

pontos para fundos de manutenção.

• Caso o aluno tenha feito a prova interna de inglês da BPP responder no questionário que a instituição 

de ensino é HEI (Higher Education Institution) e que foi avaliado pela mesma. 

• Após a submissão do formulário, o aluno deve pagar a taxa de visto e do segúro de saúde obrigatório 

no próprio portal.

• Em BBR collect code, apenas indicar um correio de fácil acesso, perto da escola ou da acomodação do 

aluno.
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Documentação que o pax precisa levar para o consulado: 

• Passaporte

• IELTS UKVI 4.0

• Carta do banco original (caso o aluno apesente conta bancária dos pais acrescer certidão traduzida e 

carta de consentimento)

• Personal statement

• Não é necessário levar os formulários preenchidos e enviados para BPP, eles já foram avaliados pelo 

UKVI em Londres

• Não é necessário levar foto com tamanho de passaporte.  

• Não é necessário levar o teste de tuberculose, o Brasil não é um país de risco.  

Links úteis: 

• http://takeielts.britishcouncil.org/ielts-ukvi

• https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay

• https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome

• https://www.youtube.com/watch?v=1ksnrDn4Dwg



Calendário de aulas

09-Jan-17 0 Registration

16-Jan-17 1
TW0/
Headstart

23-Jan-17 2 TW 1

30-Jan-17 3 TW 2

06-Feb-17 4 TW 3

13-Feb-17 5 TW 4

20-Feb-17 6 TW 5

27-Feb-17 7
TW 6 / Resit 
assessment 
week

06-Mar-17 8 TW 7

13-Mar-17 9 TW 8

20-Mar-17 10 TW 9

27-Mar-17 11 TW 10

03-Apr-17 12
Consolidation/
Assessment 
Week

10-Apr-17 13
Assessment 
Week

17-Apr-17    Holiday

24-Apr-17    Holiday

01-May-17 Holiday

08-May-17 0 Registration

15-May-17 1
TW0/
Headstart

22-May-17 2 TW 1

29-May-17 3 TW 2

05-Jun-17 4 TW 3

12-Jun-17 5 TW 4

19-Jun-17 6 TW 5

26-Jun-17 7
TW 6 / Resit 
assessment 
week

03-Jul-17 8 TW 7

10-Jul-17 9 TW 8

17-Jul-17 10 TW 9

24-Jul-17 11 TW 10

31-Jul-17 12
Consolidation/
Assessment 
Week

07-Aug-17 13
Assessment 
Week

14-Aug-17   Holiday

21-Aug-17    Holiday

28-Aug-17    Holiday

04-Sep-17    Holiday

11-Sep-17 0 Registration

18-Sep-17 1
TW0/
Headstart

25-Sep-17 2 TW 1

02-Oct-17 3 TW 2

09-Oct-17 4 TW 3

16-Oct-17 5 TW 4

23-Oct-17 6 TW 5

30-Oct-17 7
TW 6 / Resit 
assessment 
week

06-Nov-17 8 TW 7

13-Nov-17 9 TW 8

20-Nov-17 10 TW 9

27-Nov-17 11 TW 10

04-Dec-17 12
Consolidation/
Assessment 
Week

11-Dec-17 13
Assessment 
Week

18-Dec-17    Holiday

25-Dec-17   Holiday

01-Jan-18  Holiday

January 2017 Term May 2017 Term September 2017 Term






