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Álbum de Fotos 

Atividades 

Bem vindos a VIC! VIC Campus Equipe VIC 

Aulas dinâmicas Atenção individualizada Professores experientes 
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AM Segunda a Sexta Descrição 

9:00 – 12:00 

General English 
Nível 1 ao 7   
(Básico ao Avançado) 

- Foco em gramática e vocabulário, com o objetivo de melhorar as habilidades do 
aluno em conversação, leitura, escrita e compreensão do idioma 
- Aula intensiva de gramática 

Intensive Speaking & Listening 
(Intermediário) 

- Foco na conversação, compreensão, pronúncia e vocabulário  
- Aula intensiva de Conversação & Compreensão 

College Preparation 
(Avançado) 

- Foco em leitura, redação acadêmica e técnicas de apresentação 
- Os alunos usam os mesmos materiais das universidades canadenses  

PM 1 Segunda a Quinta Descrição 

13:00 – 14:10 

Speaking Clinic 
(Básico ao Avançado) 

- Aula intensiva de conversação com correção de erros, melhora na fluência e 
pronúncia com feedback semanal 

Real Canadian Pronunciation 
(Básico ao Avançado) 

- Foco na pronúncia natural do som das palavras com correção individualizada 
- Aula dinâmica com uso de espelhos 

Business English 
(Intermediário ao Avançado) 

- Trabalha na fluência, vocabulário e auto confiança do aluno para usar o inglês no 
mercado de trabalho 
- Análise dos aspectos culturais do mercado de trabalho 

IELTS 
(Intermediário ao Avançado) 

- Aulas suplementares para desenvolvimento das habilidades  
- Trabalha nas deficiências individuais de cada aluno 

PM 2 Segunda a Quinta Descrição 

14:20 – 15:30 

Communication Arts 
(Básico ao Avançado) 

- Foco no autêntico uso da língua, incluindo gírias, linguagem idiomática, expressão 
de emoções, discussões, debates e encenação 

Real Canadian Pronunciation 
(Básico ao Avançado) 

- Foco na pronúncia natural do som das palavras com correção individualizada 
- Aula dinâmica com uso de espelhos 

Real Canadian Pronunciation 2 
(Intermediário ao Avançado) 

- Foco na entonação, ritmo e na junção das palavras na conversação e a pronúncia 
natural do som das palavras 

Writing 
(Intermediário) 

- Redação, compreensão de texto, estrutura de parágrafo e gramática 
- Avaliação e feedback detalhado e individual 

Medical English  
(Básico ao Avançado) 

- O aluno aprende várias expressões e vocabulário da área médica 

FREE Segunda à Quinta-feira Descrição 

15:45 – 17:00 VIC Plus – Free English Club 
(Básico ao Avançado) 

- Aulas gratuitas (para alunos full-time) 
- Inglês nos filmes e TV, Vocabulário, Café e Conversação, Debate, Apresentação,  
Inglês para sobrevivência e Ajuda extra.  

 

 

 

 

 

Programas 

＊Todas as aulas da VIC são eletivas e o aluno pode escolher a aula de acordo com sua necessidade e nível de inglês 

＊As salas de aula são pequenas (média de 12 alunos por sala), desta forma os professores podem dar atenção exclusiva a cada aluno 

＊A mudança de nível é determinada pelos testes feitos semanalmente, participação em sala de aula e presença. Alunos que comprovarem um progresso rápido 
poderá ser promovido antes 



 

Revised December 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendário 2019 

ESL Starting Date 

School Closures & Holidays 

Jan 1: New Year’s Day 

Feb 18: Family Day 

Apr 19: Good Friday 

Apr 22: Easter Monday 

May 20: Victoria Day 

Jul 1: Canada Day 

Aug 5: BC Day 

Sep 2: Labour Day 

Oct 14: Thanksgiving Day 

Nov 11: Remembrance Day 

Dec 25: Christmas 

Activity Day 

Professional Development Day 

(No School) 

・ Global Business Expertise (GBE) 

・ Advanced GBE (AGBE) 

・ Customer Service Professional (CSP) 

・ Advanced CSP (ACSP) 

・ Interpreting & Translation (IT-K) 

Ⓣ TESOL 

Ⓒ TESOL Children 

Ⓐ TESOL Middle & Adults 

ESL & VIC-CC Starting Date 

* Schedule may be changed without notice 
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Tabela de Preços 2019 

 
Preço dos Cursos 

Tuition Fee 
Full Time 

(25h/week) 
Semi Full Time 

(20h/week) 
AM Part Time 
(15h/week) 

PM Part Time 2 
(10h/week) 

PM Part Time 1 
(5h/week) 

1 a 11 semanas $273.75 $236.25 $204 $128 $64 

12 a 23 semanas $255.20 $220.50 $191.25 $120 $64 

24 semanas + $238 $203 $176.25 $112.50 $64 

 

Taxa de Material 

Material Fee 
1 a 8  

semanas 
9 a 15  

semanas 
16 a 23  

semanas 
24 a 31 

semanas 
32 semanas + 

15h-25h semana $100 $150  $200 $250 $350 

5h-10h semana $30 $60 $100 $150 $200 

 

ECF (English for Children and Family) 

Tuition 
Low 

Season 
High Season 

 
Material Fee 

1 a 4  
semanas 

5 a 8  
semanas 

9 a 12 
semanas 

13 a 16 
semanas 

17 a 24 
semanas 

Full Time 
(25h/week) 

$300/week $337/week 
 

Full Time 
$100 $150 $220 $290 $350 

AM Part Time 
(15h/week) 

$212/week $225.25/week 
 

AM Part Time 
$70 $120 $170 $220 $270 

  *High Season: January and July 
 

Acomodação 

Juniors 
Menores de 18 anos 

Adultos 
Acima de 19 anos 

 

1 semana 4 semanas 1 semana 4 semanas Noites Extras 

Quarto privado 
3 refeições 

Low Season 
(1/Set à 31/Maio) $250 $1000 $225 $900 $38 

High Season 
(1/Jun à 31/Ago) $270 $1080 $245 $980 $38 

Quarto Compatilhado 
3 refeições 

Low Season 
(1/Set à 31/Maio) $225 $900 $200 $800 $38 

High Season 
(1/Jun à 31/Ago) $245 $980 $220 $880 $38 

 

Taxas  
 

 

 

Taxa de Matrícula 
(Não Reembolsável) 

$150 Seguro saúde $2.35/dia Carta de Custódia $150 

Taxa de colocação 
na homestay 

$200 
Airport pick up  

Pick up + drop off 
$100 
$180 

Taxa de colocação na 
homestay (família) 

$350 

* Valores em dólar Canadense 
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Residência Estudantil 
 

 

■GEC Granville Suites (Hotel): Downtown (Granville & Drake St.) 
 Daily, Weekly and Monthly, Check-in & out anytime 

 Up to 4 adult guests in each room 

 Minimum 18 years old 

 Concierge / Security 24 hours 

 Social lounge and common kitchen on the Penthouse floor 

 Free Wi-Fi and basic cable TV 

 Weekly housekeeping 

 White Spot Restaurant on the main floor 
 

■GEC VIVA (Student Residence): Downtown (Howe & Drake St.) 
 Minimum stay 5 weeks, Move-in and move-out only on Saturday or Sunday 

 Shared bedroom (2 people/2 beds) or private bedroom with shared kitchen,  
living room & bathroom or private suite with full appliance 

 Minimum 18 years old 

 Concierge / Security 24 hours 

 Fully furnished suites including In-suite laundry, Wi-Fi and Netflix 

 Weekly housekeeping (common areas only) 
 

■GEC Burnaby (Student Residence): Burnaby 
 Sep 1 to Apr 30: Monthly Rates (minimum 3 months) 

      Check-in at the beginning of the month, check-out at the end of the month 
 May 1 to Aug 31: Weekly rates (Minimum 5 weeks) 

      Check-in and Check-out only on Saturdays or Sundays 
 Private suites 1 bedroom, 2 bedrooms or shared suites are available 

 Minimum 18 years old 

 Live-in caretaker 
 Fully furnished suites including In-suite laundry, Wi-Fi and Netflix 

 Weekly housekeeping (common areas only) 
 About 30-40 min to downtown by bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

< GEC Granville > 

< GEC VIVA > 

< GEC Burnaby > 
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