
Cursos

Cursos

O inovador SISTEMA DE SUCESSO EUROCENTRES  
é um selo distintivo Eurocentres. As suas necessidades indi-
viduais serão consideradas em todos os aspectos do progra-
ma, pois acreditamos que o maior progresso de aprendiza-
do resulta de um bom acompanhamento individual. Dispo-
nibilizamos uma seleção completa de ofertas individuais e 
especializadas para o aprendizado de idiomas adequado às 
suas necessidades.

Pessoal
• Avaliação exaustiva das suas metas de aprendizado e 

proficiência no idioma (oral, escrita e compreensão au-
ditiva, vocabulário e gramática);

• Identificação das metas e objetivos de aprendizado 
através de avaliações e discussões semanais.

• Programa básico: 20 aulas de manhã todas as semanas 
baseadas nas suas necessidades de aprendizado;

• Feedback contínuo sobre seu progresso e desempenho.

Instrutivo
• Classes pequenas;
• Tutoriais um a um a cada duas semanas;
• Duas aulas complementares por semana como apoio 

adicional; 
• Questionário semanal e aulas de revisão;
• Recomendações do professor para o estudo autônomo;
• Certificado final, com uma descrição exata do seu  

conhecimento no idioma.

Relevância
• Atentos aos seus interesses pessoais, uso de situações 

reais na aula;
• Atividades letivas comunicativas, focadas no aluno;
• Aulas especializadas à tarde para estudar, negócios, 

exames, etc.

O SISTEMA DE SUCESSO EUROCENTRES também reconhece a  
importância dos aspetos sociais dos cursos de idiomas no exterior. Nós 
vamos mais longe para garantir a satisfação das suas necessidades.

6



Exemplo de horário semanal

Cursos

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

20 Básico (20 aulas)

9:00 – 09:50h Idioma em contexto – Apresentação e treino

9:50 – 10:40h
Gramática – extensão 

e revisão
Audição

e conversação
Vocabulário

Audição
e conversação

Gramática – Extensão 
e revisão

Intervalo

11:00 – 11:50h
Conversação – 

tarefa 
de comunicação

Idioma em mídia autêntica
 - TV, Internet, jornais, etc.

Fala – 
tarefa 

de comunicação

Idioma em mídia autêntica
- TV, Internet, jornais, etc.

Escrita

11:50 – 12:40h Leitura e vocabulário Centro de aprendizado
Fala – 
tarefa 

de comunicação
Discussão

Revisão e teste 
semanal

Almoço

25 Intensivo (25 aulas)

13:40 – 14:30h Aulas especializadas Aulas especializadas Aulas especializadas Aulas especializadas Aulas especializadas

30 Super-Intensivo (30 aulas)

14:45 – 15:35h Aulas especializadas Aulas especializadas Clube de estudos Aulas especializadas

15:35 – 16:25h Clube de estudos Aulas especializadas Aulas especializadas

16:25 – 18:00h Programa Social / Estudo Autônomo no Centro de Aprendizado / Grátis

Todos os cursos Eurocentres têm os mesmos elementos básicos:
20 aulas x 50 minutos de Idioma Geral* focando a comunicação 
oral e escrita, vocabulário, compreensão auditiva e gramática. 
Talvez você queira acrescentar 5 ou 10 x 50 minutos de Aulas Es-
pecializadas como preparação para um exame, um novo emprego 
ou ingresso na universidade. 

O horário em sua escola pode ser diferente do acima.
* Nota: 20 aulas x 60 minutos em Sydney e Melbourne.
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Cursos

Nível de idioma

C1 Estes níveis são importantes para estudar na universidade.
B2 Empregadores dão valor a certificados de exame neste nível.
B1 A partir destes níveis você pode usar o idioma no trabalho.

Inglês Francês Italiano Alemão Espanhol Russo Chinês

C2 10 •  expressar de um modo exato os vários 
pensamentos e opiniões

•  argumentar e defender seus pontos de vista de 
um modo ágil

•  escrever praticamente sem erros ensaios e 
relatórios

CPE
IELTS nível 8
TOEFL*: 120;  
300; 667
PTE 85+
BULATS 90 - 100
TOEIC° 990

DALF C2 CELI 5 Goethe C2 DELE C2
(Superior)

TRKI 4 HSK 6

C1 9 • estar totalmente à vontade no idioma
•  ser criativo no idioma  

e desenvolver um estilo pessoal
•  expressar pontos de vista complexos em reuniões, 

seminários, relatórios e apresentações

CAE
IELTS níveis 7 - 7.5
TOEFL*: 110 - 119; 270 - 
229;
637-676 
PTE 76-84
BEC Elevado
BULATS 75-89
TOEIC° 945 - 989; 1305+

DALF C1
CCIP (DFA2)

CELI 4 Goethe C1
TestDAF
TDN 5

DELE C1 TRKI 3 HSK 5

8 • intervir de maneira apropriada em discussões 
• desenvolver idéias sistematicamente 
•  enfatizar pontos específicos em reuniões, 

seminários, relatórios e apresentações

B2 7 •  manter discussões animadas com nativos do 
idioma e interagir espontânea e confortavelmente

• apresentar e defender seu próprio ponto de vista
• transmitir informações detalhadas com segurança

FCE
IELTS níveis 5.5 - 6.5
TOEFL*: 87 - 109;
227 - 269; 567 - 636
PTE 59 - 75
BEC Vantagem
BULATS 60 - 84
TOEIC° 785 - 944;
1095 - 1304

DELF B2
Acesso ao 
DALF
CCIP (DFA1)

CELI 3 Goethe B2
TestDAF
TDN 3

DELE B2
(Inter-
mediário)

TRKI 2 HSK 4

6 •  participar ativamente de discussões mais 
prolongadas

• descrever problemas detalhadamente
• reagir a comentários de terceiros
• falar ao telefone sem dificuldade

B1 5 • participar de uma conversa sem preparação
• formular pensamentos 
• monitorar e transmitir informações
• dar instruções detalhadas

PET
IELTS níveis 4 - 5
TOEFL*: 57 - 78;  
163 - 212; 
487 - 549 
PTE 43 - 58
BEC Preliminar
BULATS 36 - 59
TOEIC° 550 - 784; 790 - 
1094

DELF B1 CELI 2 Goethe B1
(ZD)

DELE B1
(Inicial)

TRKI 1 HSK 3

4 • manter uma conversa e bater papo com amigos
• reagir com desenvoltura a diferentes situações
• expressar sentimentos

A2 3 •  fazer-se entender em situações cotidianas 
previsíveis

• obter informações específicas
• descrever eventos e experiências pessoais

KET
TOEFL* 18 - 56; 
60 - 162; 
340 - 486 
PTE 30 - 42
BULATS 20 - 35
TOEIC° 225 - 549; 385 - 
789

DELF A2
CCIP (CFS, 
CFP, CFTH)

CELI 1 Goethe A2 DELE A2 TBU HSK 2

2 • obter informações simples
• entender respostas dadas a perguntas
• discutir o que fazer
• descrever atividades

A1 1 • comunicação simples em férias
• fazer reservas em hotéis
• conseguir o que deseja em restaurantes e lojas 

BULATS 0 - 19
TOEIC° 120 - 224

DELF A1 Goethe A1 DELE A1 HSK 1

A1 - C2: Quadro Europeu Comum de Referência (QECR)
0 - 10: Escala Eurocentres de Proficiência no Idioma

*  TOEFL (Atualmente sendo revisado): A pontuação é descrita do seguinte modo: iBT (teste online), CBT (teste eletrônico)  
PBT (teste em papel)

°  TOEIC: Pontuação combinada para audição e escrita; A2 - C1 pontuação combinada TOEIC para audição, leitura, conversação e escrita;  
como indicado na candidatura dos estudantes com visto no Reino Unido.
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Cursos

Idioma Geral

20 Básico
Aulas por semana
20

Nível de ingresso Eurocentres
0 - 9
exceto
Lausanne: 0 - 7
Londres Central, Cambridge, San Diego, 
Sydney, Melbourne: 1 - 9
Sliema: 2 - 9

Duração
2 - 52 semanas

Datas de início
Semanalmente

Disponível em
todas as escolas exceto em Columbia e 
Michigan University e Kanazawa

20 aulas de Idioma Geral por se-
mana. Este é o núcleo de seu cur-
so, com o qual asseguramos seu 
sucesso no aprendizado. Seu pro-
fessor planeja um programa equili-
brado, totalmente integrado e va-
riado, que tem por base suas ne-
cessidades de aprendizado. 5 a 10 
aulas por semana são dadas por 
um assistente, que colabora com 
seu professor na implementação 
do plano semanal. Todas as sextas, 
durante a aula de revisão, você 
terá a oportunidade de revisar a 
semana passada e fazer sugestões 
para a semana seguinte. Esta abor-
dagem assegura um aprendizado 
orientado, com metas, empolgante 
para os alunos que optam por um 
curso de longa ou curta duração.

Idioma Geral

25 Intensivo
Aulas por semana
25

Nível de ingresso Eurocentres
0 - 9
exceto
Lausanne: 0 - 7
Londres Central, Cambridge, San Diego: 1 - 9
Sliema: 2 - 9

Duração
2 - 52 semanas

Datas de início
Semanalmente

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham, Cambridge, 
Brighton, Bournemouth, Dublin, Sliema, 
San Diego, Vancouver, Toronto, Cairns, Cidade 
do Cabo, Paris, Amboise, La Rochelle, 
Lausanne, Valência, Berlim, Kanazawa, 
Pequim, São Petersburgo, Moscou

20 aulas de Idioma Geral mais 5 
Aulas Especializadas por semana. 
Aprofunde seu conhecimento do 
idioma e desenvolva sua confiança. 
Este curso permitirá que você pra-
tique mais suas habilidades no 
idioma, especialmente a conversa-
ção e a escrita. Também haverá a 
oportunidade de trabalhar deta-
lhes de gramática e de pronúncia, 
com os quais você tenha dificulda-
des.

Idioma Geral

30 Super-Intensivo
Aulas por semana
30

Nível de ingresso Eurocentres
0 - 9
exceto
Lausanne: 0 - 7
Londres Central, Cambridge, San Diego: 1 - 9
Sliema: 2 - 9

Duração
2 - 52 semanas

Datas de início
Semanalmente

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham, Cambridge, 
Brighton, Bournemouth, Dublin, Sliema, 
San Diego, Vancouver, Toronto, Cairns, Cidade 
do Cabo, Valência, Pequim

20 aulas de Idioma Geral mais 10 
Aulas Especializadas por semana. 
Aprofunde seu conhecimento do 
idioma e desenvolva sua confiança. 
Este curso permitirá que você pra-
tique mais suas habilidades no 
idioma, especialmente a conversa-
ção e a escrita. Também haverá a 
oportunidade de trabalhar deta-
lhes de gramática e de pronúncia, 
com os quais você tenha dificulda-
des.

Todos os cursos

Idade mínima: 16 
(Sydney, Madrid, Sevilha, Buenos 
Aires, Melbourne: 18)

Máximo por classe: 14 alunos 
(Buenos Aires: 6; Sliema, Pequim: 8; 
Cidade do Cabo, Madrid, Sevilha, 
Cusco: 10; Moscou, São Petersbur-
go: 12; Sydney, Melbourne: 18)

Duração das aulas: 50 minutos 
(Sydney, Melbourne: 
60 minutos)

Certificado Final com descrição 
detalhada da sua competência no 
idioma

Duas aulas semanais no Clube de 
Estudos com apoio 
(apenas em escolas Eurocentres)

Tutoriais um a um a cada duas  
semanas (apenas em escolas Euro-
centres)

Testes semanais e aulas de revisão 
(apenas em escolas Eurocentres)
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Programa de 
Atividades Culturais

25 Intensivo
Aulas por semana
25

Nível de ingresso Eurocentres
0 - 9 
exceto 
Sliema, Barcelona, Cusco, Valência: 2 - 9

Duração
2 - 52 semanas
exceto 
Barcelona: máx. 12 semanas 
Valência, Kanazawa: de março a outubro

Datas de início
Semanalmente

Disponível em
Sliema, Barcelona, Madrid, Sevilha, Cusco, 
Florença, Kanazawa, Pequim, Valência

20 aulas de Idioma Geral mais 5 
aulas de atividades culturais por 
semana. Mergulhe em uma nova 
cultura; conheça realmente o país 
com uma empolgante variedade de 
atividades diferentes, p. ex., litera-
tura, história, visitas a exposições, 
moda, etc. Além do curso, você 
poderá se inscrever em cursos de 
moda, culinária, flamenco, Histó-
ria da Arte, etc. nos vários desti-
nos. Peça mais informações ao seu 
orientador.

Idioma 
para Negócios

25 Intensivo
Aulas por semana
25

Nível de ingresso Eurocentres
4 - 7

Duração
2 - 12 semanas
exceto 
Paris: 2 - 4 semanas
Barcelona: 2 - 6 semanas
Lausanne: 2 semanas

Datas de início
Semanalmente
exceto
Paris: semanalmente de 23.6 a 17.10 
Lausanne: datas a pedido

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham, Cambridge, 
Brighton, Bournemouth, Dublin, San Diego, 
Vancouver, Toronto, Cairns, Sydney, 
Melbourne, Cidade do Cabo, Paris, Lausanne, 
Barcelona, Valência, São Petersburgo, Moscou

20 aulas de Idioma Geral mais 5 
aulas de Negócios por semana. Ser 
capaz de comunicar eficazmente é 
essencial para viver no atual mun-
do de negócios altamente competi-
tivo. Com as nossas aulas especia-
lizadas você vai receber a melhor 
preparação possível para negociar 
num ambiente internacional. As 
aulas integram estratégias e incor-
poram vocabulário, discussões, es-
tudos de caso e simulações. As ha-
bilidades na comunicação incluem: 
reuniões, negociações, apresenta-
ções, telefonemas e redação de 
e-mails, cartas e memorandos.

Cursos adicionais de negócios:

20 Comérico Básico
20 aulas Idioma para Negócios por semana.
Disponível em Lausanne, Sydney, 
Melbourne e Sliema.

30 Comérico Super
30 aulas Idioma para Negócios por semana. 
Disponível em Sliema.

Cursos

Idioma 
para Negócios

Formação Profissional
Aulas por semana
20 / 25 / 30

Nível de ingresso Eurocentres
5 - 9

Duração
Curso proporcional / formação em semanas: 
RU: 4 - 12 / 4 - 12
Irlanda: 4 - 48 / 4 - 12 
Canadá: 8 - 24 / 8 - 24 
Cairns: 4 - 8 / 4 - 8 
Cidade do Cabo: 4 - 48 / 12 - 24 
Sliema: 2 / 12 - 52
São Petersburgo: 4 - 48 / 4 - 24
Valência: 4 - 48 / 8 - 36

Datas de início
Semanalmente

Nota
Apenas combinado com um curso de idioma

Disponível em
Londres Central, Brighton, Dublin, Toronto, 
Vancouver, Cairns, Cidade do Cabo, Sliema, 
Valência, São Petersburgo

O uso prático do idioma no dia a 
dia profissional é a chave para in-
tensificar a sua agilidade no idio-
ma. Assim, você vai ganhar expe-
riência intercultural e, ao mesmo 
tempo, experiência profissional. 
Contudo, você terá que ser uma 
pessoa aberta para este tipo de pro-
grama: querer aprender e se adap-
tar às necessidades da empresa as-
sociada. O curso terá que com-
preender um período de 
aprendizado do idioma e, logo em 
seguida, um período de formação 
profissional em tempo integral. 
Peça mais informações sobre a For-
mação Profissional ao seu orienta-
dor.

Aulas 
particulares

um a um
Aulas por semana
5 - 40

Nível de ingresso Eurocentres
0 - 9 

Duração
2 - 52 semanas

Datas de início
Semanalmente

Disponível em
todas as escolas Eurocentres

A inscrição em aulas um a um é 
totalmente flexível: você pode se 
inscrever como um extra a outros 
cursos no Eurocentres ou como 
aulas um a um apenas quando ne-
cessitar. As aulas decorrem no ho-
rário mais conveniente para você. 
Estes são somente alguns exem-
plos de áreas em que você pode se 
especializar durante as suas aulas 
um a um: Habilidade em Fala, Ha-
bilidade em Apresentações de Ne-
gócios, Treino Pessoal de Gramáti-
ca, Escrita Formal, Setor Financei-
ro, Direito, Turismo, Marketing, 
Engenharia, Preparação para Exa-
me de Idioma (p.ex. IELTS, TOE-
FL, TOEIC, DELF, CCIP, DELE, 
CELI), etc. Reserve suas aulas um 
a um antecipadamente, para po-
dermos consultar você sobre suas 
necessidades e assegurar que pro-
fessores especializados na área es-
colhida estejam disponíveis. 
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Cursos de longa duração

Idioma 
Semestre / Ano

Open Choice
Aulas por semana
20 / 25 / 30 (podem variar com outros 
destinos)

Nível de ingresso Eurocentres
0 - 9
exceto
Lausanne: 0 - 7
Londres Central, Cambridge, San Diego, 
Sydney, Melbourne: 1 - 9

Duração
24 - 48 semanas
exceto RU: mín. 22 semanas

Datas de início
Semanalmente

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham, Cambridge, 
Bournemouth, Brighton, Cidade do Cabo, 
San Diego, Toronto, Vancouver, Cairns, 
Melbourne, Sydney, Dublin, Paris, 
La Rochelle, Amboise, Lausanne, Barcelona, 
Valência, Cusco, Berlim, Florença

Aos alunos que desejam aprender 
por 24 semanas ou mais, o Euro-
centres oferece um Programa Se-
mestre e Ano de Idioma. Open 
Choice lhe dá a possibilidade de 
escolher livremente e combinar 
escolas, idiomas e o conteúdo do 
seu curso. O SISTEMA DE SU-
CESSO EUROCENTRES está 
uniformizado em todo o mundo. 
Assim, você poderá fazer os seus 
estudos em várias escolas espalha-
das pelo mundo inteiro. Você pode 
mudar de escola no final de cada 
período (12 semanas), (em 24 se-
manas até 2 escolas, em 36 sema-
nas até 3 escolas / idiomas, em 48 
semanas até 4 escolas / idiomas). 
Em cada período, são as taxas da 
escola onde você fica que vigoram.

Caminho para a  
Universidade

Ano da Fundação
Aulas por semana
25

Nível de ingresso Eurocentres
5

Duração
30 - 40 semanas

Datas de início
janeiro / setembro

Nota
Idade mínima: 17

Disponível em
Londres Central. Para mais informações sobre 
o Caminho para a Universidade no RU, EUA e 
Canadá, consulte a brochura Unicentres.

No Ano da Fundação de Comércio 
Exterior você poderá desenvolver 
seu potencial acadêmico e linguís-
tico através de um programa de 
ensino especializado com tutores 
altamente qualificados, em áreas 
chave, como negócios, economia e 
matemática. Estudantes que com-
pletem o programa com o nível 
exigido em todas as áreas podem 
conquistar uma vaga de um varia-
do e empolgante leque de cursos 
pré-graduados, na Sheffield 
Hallem University, que é uma das 
mais respeitadas universidades no 
RU para estudos de negócios e 
empregabilidade.

Caminho para a  
Universidade

Inglês Preparatório 
para Comércio

Aulas por semana
25

Nível de ingresso Eurocentres
7

Duração
12 - 24 semanas

Datas de início
Mensalmente

Nota
Idade mínima: 21

Disponível em
Londres Central. Para mais informações sobre 
o Caminho para a Universidade no RU, EUA e 
Canadá, consulte a brochura Unicentres.

Você já possui um grau acadêmico 
obtido no seu país, mas gostaria de 
fazer uma pós-graduação no RU. 
Então o Inglês Preparatório para 
estudos Pós-Graduados, oferecido 
pelo UNICENTRES, lhe dará as 
competências de inglês e de estu-
dos acadêmicos necessárias (veja a 
nossa brochura Caminho para a 
Universidade, para mais detalhes).

Idioma 
Semestre / Ano

Super Saver
Aulas por semana
20 / 25 / 30 (podem variar com outros 
destinos)

Nível de ingresso Eurocentres
1 - 9

Duração
24 - 48 semanas
exceto RU: mín. 22 semanas

Datas de início
06.01, 03.02, 03.03, 31.03, 05.05, 18.08, 
22.09, 20.10, 17.11

Taxas por semana Super Saver

Aulas 
por 
semana

20 25 30

RU GBP 154,00 189,00 224,00

Canadá CAD 261,00 319,00 379,00

Austrália AUD 284,00

França EUR 223,00 277,00

Espanha EUR 112,00

Nota
As classes com o máx. de 18 alunos, o ensino 
pode decorrer à tarde, não é possível 
combinar escolas, não é possível escolher um 
destino em particular.

Disponível em
RU, Canadá, Austrália, França, Espanha

Se você dá valor ao preço, mas 
também não quer perder em quali-
dade, então vá pela opção Super 
Saver. O Eurocentres oferece o 
curso Super Saver, muito econômi-
co e atrativo, em um número limi-
tado de destinos. Se você é flexível 
quanto ao destino onde pode reali-
zar seu curso, então o Super Saver 
tem o programa ideal para você. 
Você apenas escolhe se quer estu-
dar no RU, no Canadá, na Austrá-
lia, na França ou na Espanha, e o 
seu orientador lhe dirá em que ci-
dade você vai estudar, assim que 
se matricular.
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Cursos para exames

Cambridge
PET

30 Super-Intensivo
Aulas por semana
30

Nível de ingresso Eurocentres
3

Datas de exame
15.03 / 05.06 / 05.12

Taxas de exame
GBP 130,00 / AUD 390,00 - 420,00

Início
06.01
17.03
08.09

Fim
14.03
06.06
28.11

Duração
10 semanas
12 semanas
12 semanas

Detalhes
Você pode iniciar o seu curso mais tarde. A 
duração mínima dos cursos é de 8 semanas. 
Se optar por isso, se inscreva no exame antes 
da sua chegada.
A data do exame de expressão oral pode 
coincidir com a data do exame de expressão 
escrita (ver datas acima). Reserve 
acomodação por uma semana completa.

Disponível em
Londres Eltham, Cairns

20 aulas de Idioma Geral mais 10 
aulas de preparação para o exame 
por semana. Curso preparatório 
para o Teste Preliminar de Inglês 
Cambridge (PET). PET avalia a 
compreensão auditiva, oralidade, 
leitura e escrita. O exame pode ser 
feito num Centro de Exames local. 

Cambridge
FCE

30 Super-Intensivo
Aulas por semana
30

Nível de ingresso Eurocentres
5

Datas de exame
14.03 / 10.06 / 21.08 / 02.12
exceto 
Cidade do Cabo: 08.03 / 07.06 / 02.12
Cambridge: 08.03 / 10.06 / 21.08 / 02.12

Taxas de exame
GBP 130,00 / CAD 250,00 / EUR 150,00 
- 270,00, USD 350,00 / AUD 390,00 - 420,00

Início
06.01
17.03
16.06
08.09

Fim
14.03
06.06
22.08
28.11

Duração
10 semanas
12 semanas
10 semanas*
12 semanas

Detalhes
Você pode iniciar o seu curso mais tarde. A 
duração mínima dos cursos é de 8 semanas. 
Se optar por isso, se inscreva no exame antes 
da sua chegada.
A data do exame de expressão oral pode 
coincidir com a data do exame de expressão 
escrita (ver datas acima). Reserve 
acomodação por uma semana completa.

* Cidade do Cabo: não disponível
*  Cairns: o curso começa em 09.06 e termina 

em 15.08 

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham, Cambridge, 
Brighton, Bournemouth, Dublin, San Diego, 
Toronto, Vancouver, Cidade do Cabo, Cairns, 
Sliema

20 aulas de Idioma Geral mais 10 
aulas de preparação para o exame 
por semana. Curso preparatório 
para o Primeiro Certificado em In-
glês Cambridge (FCE). FCE avalia 
a compreensão auditiva, conversa-
ção, leitura, escrita e conhecimento 
do idioma. Este certificado é a qua-
lificação mais importante para os 
profissionais. O exame pode ser fei-
to num Centro de Exames local.

Cambridge
CAE

30 Super-Intensivo
Aulas por semana
30

Nível de ingresso Eurocentres
7

Datas de exame
15.03 / 11.06 / 22.08 / 06.12
exceto 
Cidade do Cabo 15.03 / 11.06 / 03.12
Cairns: 15.03 / 11.06 / 22.08 / 06.12
Brighton, Cambridge: 15.03 / 11.06 / 22.08 / 
03.12

Taxas de exame
GBP 130,00 / CAD 250,00 / EUR 150,00 
- 270,00, USD 350,00 / AUD 390,00 - 420,00

Início
06.01
17.03
16.06
08.09

Fim
14.03
06.06
22.08
28.11

Duração
10 semanas
12 semanas
10 semanas*
12 semanas

Detalhes
Você pode iniciar o seu curso mais tarde. A 
duração mínima dos cursos é de 8 semanas. Se 
optar por isso, se inscreva no exame antes da sua 
chegada.
A data do exame de expressão oral pode 
coincidir com a data do exame de expressão 
escrita (ver datas acima). Reserve 
acomodação por uma semana completa.

* Cidade do Cabo: não disponível
*  Cairns: o curso começa em 09.06 e termina 

em 15.08 

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham, Cambridge, 
Brighton, Bournemouth, Dublin, San Diego, 
Toronto, Vancouver, Cidade do Cabo, Cairns, 
Sliema

20 aulas de Idioma Geral mais 10 
aulas de preparação para o exame 
por semana. Curso preparatório 
para o Certificado em Inglês Avan-
çado Cambridge (CAE). CAE ava-
lia a compreensão auditiva, conver-
sação, leitura, escrita e conheci-
mento do idioma e requer um 
conhecimento abrangente de gra-
mática e vocabulário. O exame 
pode ser feito num Centro de Exa-
mes local. 

Cambridge
CPE

30 Super-Intensivo
Aulas por semana
30

Nível de ingresso Eurocentres
8

Datas de exame
12.06 / 04.12

Cairns: o exame pode ser realizado em 
Brisbane ou Sydney

Taxas de exame
GBP 150,00 / EUR 150,00 - 270,00
AUD 390,00 - 420,00

Início
17.03
08.09

Fim
06.06
28.11

Duração
12 semanas
12 semanas

Detalhes
Você pode iniciar o seu curso mais tarde. A 
duração mínima dos cursos é de 8 semanas. 
Se optar por isso, se inscreva no exame antes 
da sua chegada.
A data do exame de expressão oral pode 
coincidir com a data do exame de expressão 
escrita (ver datas acima). Reserve 
acomodação por uma semana completa.

Disponível em
Cambridge, Cairns, Cidade do Cabo

20 aulas de Idioma Geral mais 10 
aulas de preparação para o exame 
por semana. Curso preparatório 
para o Certificado de Proficiência 
em Inglês Cambridge (CPE). CPE 
avalia a compreensão auditiva, 
conversação, leitura, escrita e co-
nhecimento do idioma e requer 
um conhecimento abrangente de 
gramática e vocabulário. O exame 
pode ser feito num Centro de Exa-
mes local. 

Garantia de sucesso nos exames Cambridge PET / FCE / CAE / CPE 
O Eurocentres garante que você passe com o mínimo no exame Cambridge ESOL, que o Eurocentres preparou para você. Esta garantia se aplica a todos os cursos preparatórios 
Cambridge feitos no RU. Para mais informações consulte www.eurocentres.com ou fale com o seu orientador.
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IELTS 

IELTS Integral
Aulas por semana
20 / 25 / 30

Nível de ingresso Eurocentres
5

Datas de exame
A frequência dos exames varia de uma vez por 
mês a quase todas as semanas. Pergunte ao 
seu orientador sobre a data dos exames.

Taxas de exame
GBP 135,00 - 140,00 / CAD 295,00 / EUR 
220,00 - 360,00, AUD 330,00 - 390,00 / 
USD 185,00 - 210,00

Início
Semanalmente
exceto Sliema, Cidade do Cabo: mensalmente

Duração
2 - 24 semanas

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham, Cambridge, 
Brighton, Bournemouth, Cairns, Sydney, 
Melbourne, San Diego, Toronto, Vancouver

20, 25 ou 30 aulas preparatórias 
para o exame por semana. Curso 
preparatório para o IELTS (Siste-
ma de Avaliação Internacional na 
Língua Inglesa). IELTS avalia a 
compreensão auditiva, conversa-
ção, leitura e escrita e é requisito 
para ingresso em universidades na 
Grã-Bretanha, Austrália, Canadá, 
Nova Zelândia e África do Sul. O 
Eurocentres é um dos maiores cen-
tros de exames IELTS na Europa. 
Graças à nossa competência em 
avaliar, sabemos exatamente o que 
é necessário para alcançar a nota 
exigida. Em Londres Central, Lon-
dres Eltham e Brighton, você pode 
fazer simulações de exame sema-
nalmente nas salas de exames.

IELTS

25 Intensivo ou 
30 Super-Intensivo

Aulas por semana
25 / 30

Nível de ingresso Eurocentres
4
exceto Cidade do Cabo: 5

Datas de exame
A frequência dos exames varia de uma vez por 
mês a quase todas as semanas. Pergunte ao 
seu orientador sobre a data dos exames.

Taxas de exame
GBP 135,00 - 140,00 / CAD 295,00 / EUR 
220,00 - 360,00 / AUD 330,00 - 390,00 / 
USD 185,00 - 210,00

Início
Semanalmente
exceto Sliema, Cidade do Cabo: mensalmente

Duração
2 - 52 semanas
exceto Sliema: 8 - 52 semanas

Disponível em
Londres Central, Londres Eltham, Cambridge, 
Brighton, Bournemouth, Cidade do Cabo, 
Cairns, San Diego, Toronto, Vancouver, Sliema

20 aulas de Idioma Geral mais 5 
ou 10 aulas preparatórias para o 
exame por semana. Curso prepa-
ratório para o IELTS (Sistema de 
Avaliação Internacional na Lín-
gua Inglesa). IELTS avalia a com-
preensão auditiva, conversação, 
leitura e escrita e é requisito para 
ingresso em universidades na Grã
-Bretanha, Austrália, Canadá, 
Nova Zelândia e África do Sul. O 
Eurocentres é um dos maiores 
centros de exames IELTS na Eu-
ropa. Graças à nossa competência 
em avaliar, sabemos exatamente o 
que é necessário para alcançar a 
nota exigida. Em Londres Cen-
tral, Londres Eltham e Brighton, 
você pode fazer simulações de 
exame semanalmente nas salas de 
exames. 

Cursos para exames

TOEFL

25 Intensivo
Aulas por semana
25

Nível de ingresso Eurocentres
5
exceto Canadá: 2

Datas de exame
Pergunte ao seu orientador

Taxas de exame
EUR 180,00 / CAD 240,00 / USD 200,00

Início
Semanalmente

Duração
2 - 52 semanas

Disponível em
San Diego, Vancouver, Toronto, Cidade do 
Cabo
(O centro de exames para a Cidade do Cabo é 
em Joanesburgo)

20 aulas de Idioma Geral mais 5 
aulas preparatórias para o exame 
por semana. Curso preparatório 
para o TOEFL (Teste de Inglês 
como Língua Estrangeira). TOE-
FL avalia a compreensão auditiva, 
conversação, leitura e escrita num 
contexto acadêmico e é requisito 
para ingresso nas universidades

PTE 
Teste de Inglês  
Pearson 

25 Intensivo
Aulas por semana
25

Nível de ingresso Eurocentres
6

Datas de exame
Várias datas por mês

Taxas de exame
GBP 130 - 165

Início
Semanalmente

Duração
2 - 4 semanas

Disponível em
Londres Central, Cambridge

20 aulas de Idioma Geral mais 5 
aulas preparatórias para o exame 
por semana. Curso preparatório 
PTE (Teste de Inglês Pearson). 
PTE é um teste por computador 
que mede a sua compreensão auditi-
va, conversação, leitura e escrita 
num contexto acadêmico. É reco-
nhecido cada vez mais por universi-
dades inglesas, norte-americanas e 
australianas. O exame preferencial 
para o GMAC (Graduate Manage-
ment Admissions Council).

Baixar app gratuito 
Baixe o App gratuito para a preparação do exame IELTS. Aumente seu vocabulário e torne-se um especialista em várias áreas como compreensão e explicação de gráficos. Graças à 
grande quantidade de questionários e exercícios, você vai avançar rapidamente e ainda receber com frequência feedback sobre o seu progresso no idioma e sugestões de áreas em 
que deve focar.
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Instituto Goethe
B1 - C2

25 Intensivo
Aulas por semana
25

Nível de ingresso Eurocentres
4

Datas de exame
Uma vez por mês

Taxas de exame
EUR 180,00 - 295,00

Início
Pergunte ao seu orientador

Duração
2 - 52 semanas

Disponível em
Berlim

20 aulas de Idioma Geral mais 5 
aulas preparatórias para o exame 
por semana. Curso preparatório 
para o Instituto Goethe.

B1/ZD: avalia a compreensão au-
ditiva, conversação, leitura e escri-
ta de um modo comunicativo.

B2: avalia a compreensão auditiva, 
conversação, leitura e escrita do 
idioma em geral. A primeira quali-
ficação importante para profissio-
nais.

C1: avalia a compreensão auditiva, 
conversação, leitura, escrita, in-
cluindo a abordagem de tópicos e 
textos exigentes. Qualificação para 
universidades. 

C2: avalia a compreensão auditiva, 
conversação, leitura e escrita em 
situações da vida profissional, qua-
lificação para universidades ale-
mãs.

Mais exames a pedido:

TestDaf
Alemão

DFP 
Francês

DELE
Espanhol

CELI
Italiano

Cursos para exames

TOEIC

25 Intensivo
Aulas por semana
25

Nível de ingresso Eurocentres
4
exceto Canadá: 2

Datas de exame
Uma a duas vezes por mês

Taxas de exame
USD 65,00 - 80,00 / CAD 140,00 - 180,00

Início
Semanalmente

Duração
2 - 52 semanas

Disponível em
San Diego, Vancouver, Toronto

20 aulas de Idioma Geral mais 5 
aulas preparatórias para o exame 
por semana. Curso preparatório 
para o TOEIC (Teste de Inglês 
para a Comunicação Internacio-
nal). TOEIC avalia a compreensão 
auditiva e leitura num contexto 
empresarial, mais o conhecimento 
do idioma. Exame separado de ex-
pressão oral e escrita disponível.

DELF A1 - B2 

25 Intensivo
Aulas por semana
25

Nível de ingresso Eurocentres
1 - 8

Datas de exame
Pergunte ao seu orientador

Taxas de exame
EUR 120,00 - 150,00 / CHF 200,00 - 500,00

Início
Pergunte ao seu orientador

Duração
2 semanas

Disponível em
Paris, La Rochelle, Amboise, Lausanne

20 aulas de Idioma Geral mais 5 
aulas preparatórias para o exame 
por semana. Curso preparatório 
para o DELF (Diplôme d'Etudes 
en Langue Française). DELF ava-
lia o seu conhecimento do idioma 
quanto à compreensão auditiva, 
leitura, conversação e escrita de 
um modo comunicativo. Os exa-
mes respeitam os parâmetros ofi-
ciais de avaliação definidos pelo 
governo francês. 
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