
 

Nosso ambiente de 
aprendizado é variado 
e multicultural.

  

Mais de 4.000 estudantes 
internacionais aprendem na 
Universidade BPP no Reino Unido 
todo ano. 

 

Programas de Inglês 
e Preparatórios com 
a Universidade BPP.

ESCOLA 
PREPARATÓRIA E DE ESTUDOS 

DA LÍNGUA INGLESA



A Escola Preparatória e de Estudos 
da Língua Inglesa da Universidade 
BPP oferece cursos de inglês para 
alunos que não possuem o inglês 
como primeira língua.

Se deseja aprimorar o seu nível 
de inglês ou adquirir aquela 
con�ança na língua, nossos cursos 
são ideais para você. 

Estude 
no coração 
de Londres 

Enquanto cursava a Escola Preparatória 
e de Estudos da Língua Inglesa, eu obtive 
informações valiosas que me prepararam 
para a minha graduação.
Também curti visitar pontos turísticos 
britânicos, como o Big Ben e as Casas 
do Parlamento.

Salem Alsadhem, Arábia Saudita
Certi�cado Internacional Preparatório 

em Gestão Empresarial 
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Nosso centro de estudos de última geração está 
convenientemente situado em Shepherd’s Bush na 
Londres central, e muito bem comunicado pela malha 
de transporte público.

A estação ferroviária, a estação de ônibus Shepherd`s 
Bush e as linhas de metrô subterrâneo Hammersmith 
& City se convergem em West�eld Retail Park que agrupa 
mais de 700 lojas de moda, 300 locais para alimentação 
e está há apenas 5 minutos caminhando do nosso centro 
de estudos. Também possui fácil acesso tanto da estação 
Paddington quanto de King’s Cross.

  

Estude em uma das mais 
grandiosas cidades do mundo. 

Acomodações 

Quando vir a Londres, o lugar onde �cará é sem dúvida 
importante.  O Serviço de Acomodação da BPP poderá 
ajudá-lo a encontrar o local mais adequado para 
o período de seus estudos.

Auxiliaremos você a encontrar:

- Quartos em acomodações particulares
- Apartamentos compartilhados com outros alunos da BPP
- Habitação para locação individual
- Acomodação de curto prazo
- Casas de família para alunos internacionais

Serviço de translado 

Host International, nosso fornecedor de Casas de Família, 
tomará conta do serviço de busca do aeroporto até o seu 
destino em Londres.

Custo de vida por semana*

Acomodação: a partir de £120
Alimentação: + £60
Divertimento: + £35
Passe de transporte: 30% de desconto
Passe de ônibus (todas as zonas): £20

Grêmio Estudantil

O nosso premiado Grêmio Estudantil oferece uma série de 
atividades que estimulam o entrosamento e o desenvolvimento 
de suas habilidades comunicativas que incrementarão os seus 
currículos. Elas vão lhe ajudar a tirar o máximo proveito da sua 
experiência na Universidade BPP, tais como, clubes, sociedades, 
eventos, publicações e muito, muito mais… 

Atividades sociais

Nossas atividades sociais são uma grande chance de você fazer 
novos amigos e descobrir mais sobre o Reino Unido. Algumas 
dessas atividades incluem visitas aos marcos mais famosos de 
Londres e excursões culturais a locais como a cidade de Oxford, 
renomada pela sua herança e história.

Organizamos visitas aos seguintes pontos turísticos de passe 
livre em Londres:
· Borough Market ·  South Bank
· London Museum ·  Law Courts
· City of London  ·  Brick Lane
· Greenwich
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Instalações 

•  13 salas de aula equipadas com tecnologia audiovisual 
de ponta 

•  Internet gratuita e acesso à rede Wi-Fi
•  Salas de estar e espaços de lazer 
•  
•  Máquinas de guloseimas
•  Biblioteca da Universidade BPP e área de estudos
•  80 computadores
•  Duas salas ecumênicas
•  Acessibilidade

Chá e café grátis

Para maiores informações acesse www.bppstudents.com/
accommodationliving/ 

*Custo estimando. Alguns cinemas, lojas e restaurantes oferecem descontos aos alunos.



Progressão

Certi�cado Internacional 
Preparatório em 
Gestão Empresarial, 
Estudos Jurídicos 
ou da Saúde

 
  
  
   
 

- International Extended  
 Degrees

- ACCA

Progressão

-  Bacharelado BSc (Hons) em 
Gestão Empresarial com 
sessões compulsórias de 
aprimoramento da língua
 inglesa

 

 

Progressão
Graduação
- Programas de Bacharelado LLB 
(Hons) em Direito

- Bacharelado BSc (Hons) em 
Contabilidade

 
 

- Bacharelado BSc (Hons) em 
Psicologia 

Pós-Gradução
- Programas de Mestrado LLM 
em Direito
- Programas de Mestrado MSc 
em Ciências
Quali�cações Pro�ssionais
Diploma de Especialização em Direito
- Curso de Práticas Legais

Nossos Cursos*

INGRESSO 
IELTS 

4,0
Saída 4.5

INGRESSO
IELTS
4.5

Saída 5.0

INGRESSO
IELTS
5.5

Saída 6.0

INGRESSO
IELTS

5.0
Saída 5.5

Progressão

Certi�cado Internacional Preparatório em Gestão Empresarial, 
Estudos Jurídicos ou da Saúde 

Inglês Acadêmico

* As aulas geralmente ocorrem de 9:00 às 13:00 ou 14:00 às 18:00 diariamente, por cinco dias.

Pre-sessional English
Informações essenciais 

- Turno integral
16 a 20 horas/aula presenciais por semana
Máximo 20 alunos 

- 
- 

Para quem?

Alunos que necessitem de um acréscimo de 0,5 pontos 
no IELTS para atender os requisitos de ingresso em um 
programa da BPP.

Benefícios

-  Adquirir as habilidades necessárias com o inglês para 
a realização um curso de graduação ou pós graduação

-  Ter a oportunidade de aumentar os seus conhecimentos 
com a gramática do inglês e vocabulário especí�co ao 
campo de estudos. Desenvolver a leitura, produção escrita, 
oratória e habilidades de compreensão em um ambiente 
universitário.

Inglês Acadêmico

Língua Inglesa, Habilidades de 
Comunicação & Estudo  
Informações essenciais 

- Turno integral
20 horas/aula presenciais por semana
Máximo 20 alunos 

- 
- 

Para quem? 

Desenvolvido para fornecer um rota progressiva aos alunos 
internacionais que frequentarão um Certi�cado Internacional 
Preparatório, um curso de graduação ou pós graduação da 
Universidade BPP.

Benefícios

- 
 

- 

 

- 

 
Cinco níveis diferentes que atendem as suas necessidades 
especí�cas
Uma oportunidade de aumentar os seus conhecimentos 
com a gramática do inglês e vocabulário, lhe dando 
aquela con�ança necessária para comunicar-se em 
um ambiente universitário.
Inglês Acadêmico

Cursos de Inglês 
A menção “IELTS” refere-se ao teste IELTS ou exame equivalente da língua inglesa, 
que nos ajudará a identi�car o nível ideal de inglês para você estudar.

 
 

Os alunos que se dedicam podem esperar uma melhoria no seu inglês de 
0,5 pontos no IELTS ou teste equivalente a cada trimestre. 

 

INGRESSO
IELTS

6.0
Saída 6.5
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Inglês Geral  
Informações essenciais

- Turno integral
- 20 horas/aula presenciais por semana
- Máximo 20 alunos

Para quem?

Alunos que desejam aprimorar as suas habilidades gerais 
no inglês para o trabalho, estudo ou �ns sociais.

Benefícios

- Iniciando do inglês fundamental (equivalente ao nível A2** MCER)
 ao inglês intermediário (equivalente ao nível B1***)

 
 
- Estude até quatro trimestres
- Obtenha um certi�cado atestando o nível de inglês atingido
-  Aprimore seus conhecimentos e ganhe con�ança em inglês 

para �ns pro�ssionais, estudantis ou sociais.

**QCER A2 = Fundamental
Consegue compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas 
com áreas de prioridade imediata, bem como informações pessoais e 
familiares simples, compras, o seu meio circundante e pro�ssional. 

***QCER B1 = Pré-intermediário
Consegue produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe 
são familiares ou de interesse pessoal. Consegue expressar opiniões simples 
e desejos.

 

Em 2012, 96% de nossos graduados 
já estavam empregados ou dando 
continuidade em seus estudos 
após formados.

****

****Fonte: Perquisa com alunos de conclusão de curso da Universidade BPP.

A BPP está me ajudando a ir um 
nível além no meu inglês e 
aprimorar as minhas habilidades 
com  contabilidade, que serão 
úteis futuramente na 
minha carreira.

Bishu Rai, Nepal
Preparatório para Pós-graduação em

Gestão Empresarial e Mestrado MSc em Admnistração
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PATHWAY TO HIGHER
EDUCATION CERTIFICATE

IN HEALTH 

Integrated Masters
in Chiropractic (MChiro) 

INTERNATIONAL FOUNDATION
CERTIFICATE IN HEALTHCARE (IFC)

EXTENDED INTERNATIONAL FOUNDATION
CERTIFICATE IN HEALTHCARE (EIFC)

Higher Education
Certificate

in Health and
Social Care

BSc (Hons)
Psychology 

(Three years full-time)  



 Escolhi a BPP 
porque um amigo 
a recomendou 
como sendo 
uma ótima 
universidade.

Vu Thi Bich Ngoc, 

 

    Vietnã

 

      Inglês Geral
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Certi�cado Internacional Preparatório (IFC) 
e IFC Extensivo em Gestão Empresarial/
Estudos Jurídicos/Cuidados da Saúde
Você também pode inscrever-se para um curso de Graduação 
Extensiva de quatro anos, combinando o IFC e um programa 
de Graduação de seu interesse, visto que o primeiro ano é 
igual ao IFC como descrito abaixo:

Informações Essenciais

- Turno integral
- 16 horas/aula presenciais por semana
- Máximo 25 alunos

Para quem?

Estudantes que queiram obter conhecimento e habilidades 
fundamentais de estudo nas disciplinas da graduação 
escolhida, e também aprimorar a língua inglesa para 
�ns universitários.

Benefícios

Na conclusão do programa, você poderá progredir 
automaticamente para um curso de Graduação 
Empresarial da Universidade BPP. Gestão, Estudos Jurídicos 
ou Cuidados da Saúde.

Requisítos de ingresso

Certi�cado Internacional Preparatório 

- IELTS 5,5 geral (sendo 5,5 na escrita) ou equivalente

Certi�cado Internacional Preparatório Extensivo

IELTS 5,0 geral (sendo 5,0 na escrita) ou equivalente

Diploma Preparatório para a Pós-graduação 
Internacional em Gestão Empresarial/Estudos Jurídicos

Você também pode inscrever-se para um programa de 
Pós-graduação extensivo de dois anos, combinando o 
Diploma Internacional Preparatório com o primeiro ano, 
como descrito abaixo:

Informações Essenciais

- Turno integral
- 16 horas/aula presenciais por semanas
- Máximo 25 alunos

Para quem?

Graduados que desejam aprimorar suas habilidades de estudo 
com a língua inglesa para concluir um Programa de Pós-graduação. 

Benefícios

Na conclusão do programa, tendo frequentado todos os módulos 
e obtivo aprovação, você poderá progredir automaticamente 
para um programa de Pós-graduação da Universidade BPP 
em Gestão Empresarial e Estudos Jurídicos.

Requisitos de ingresso

- IELTS 5,5 geral (sendo 5,5 em todos os elementos) 
ou formação educacional equivalente

- Você deverá possuir certi�cação de nível equivalente a NQF 
ou Diploma QCF NARIC de nível 5, ou uma quali�cação de 
Formação Preparatória ou um HND 

 

 
 

 

FOUNDATIONS IN ACCOUNTANCY  (FIA)

ACCA full-time 
Programme 



Adquira as habilidades 
fundamentais para participar de 
um programa da Universidade BPP. 
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PATHWAY TO HIGHER
EDUCATION CERTIFICATE

IN HEALTH 

Integrated Masters
in Chiropractic (MChiro) 

CERTIFICADO INTERNACIONAL 
PREPARARATÓRIO EM CUIDADOS DA SAÚDE (IFC)

CERTIFICADO INTERNACIONAL PREPARARATÓRIO 
EXTENSIVO EM CUIDADOS DA SAÚDE (EIFC)

Certi�cado 
de Ensino Superior 

em Saúde e Assistência Social

Bacharelado 
BSc (Hons) 

em Psicologia  

INTERNATIONAL FOUNDATION
CERTIFICATE IN LEGAL STUDIES  (IFC)

INTERNATIONAL PRE-MASTERS
DIPLOMA IN LEGAL STUDIES

DIPLOMA PREPARATÓRIO DE MESTRADO 
EM GESTÃO EMPRESARIAL

MESTRADO EXTENSIVO EM GESTÃO (ESCOLHA DE ACESSO MSC) 
E MSc EM MARKETING INTERNACIONAL

 

 

Mestrado 
Msc em Gestão

Mestrado 
Msc em Gestão 

com Finanças

Mestrado
MSc em Gestão 

com Gestão 
de Projetos

Mestrado 
Msc em Marketing 

Internacional

Bacharelado 
BSc (Hons) em 
Contabilidade

Bacharelado 
BSs(Hons) em 

Gestão Empresarial 
com Finanças

CERTIFICADO INTERNACIONAL 
PREPARATÓRIO EM GESTÃO DE EMPRESARIAL (IFC)

CERTIFICADO INTERNACIONAL PREPARATÓRIO
 EXTENSIVO EM GESTÃO DE EMPRESARIAL (EIFC)

Bacharelado 
BSc (Hons) em 

Gestão Empresarial

PATHWAY TO HIGHER
EDUCATION CERTIFICATE

IN HEALTH 

Integrated Masters
in Chiropractic (MChiro) 

INTERNATIONAL FOUNDATION
CERTIFICATE IN HEALTHCARE (IFC)

EXTENDED INTERNATIONAL FOUNDATION
CERTIFICATE IN HEALTHCARE (EIFC)

Higher Education
Certificate

in Health and
Social Care

BSc (Hons)
Psychology 

(Three years full-time)  

FOUNDATIONS IN ACCOUNTANCY  (FIA)

ACCA full-time 
Programme 

INTERNATIONAL PRE-MASTERS DIPLOMA
IN BUSINESS MANAGEMENT

EXTENDED MASTERS IN MANAGEMENT (CHOICE OF MSC PATHWAYS)  
AND MSC INTERNATIONAL MARKETING

 

MSc
Management

MSc
Management
with Finance

MSc
Management 
with Project 
Management

MSc
International 

Marketing

BSc (Hons)
Professional
Accounting

BSc (Hons)
Business

Management
with Finance

INTERNATIONAL FOUNDATION
CERTIFICATE IN BUSINESS MANAGEMENT  (IFC) 

EXTENDED INTERNATIONAL FOUNDATION
CERTIFICATE IN BUSINESS MANAGEMENT  (EIFC) 

BSc (Hons)
Business

Management

Bacharelado 
LLB (Hons) em Direito

Bacharelado 
LLB (Hons) em Direito 
Comercial Internacional

CERTIFICADO INTERNACIONAL 
PREPARATÓRIO EM ESTUDOS JURÍDICOS (IFC)

PREPARATÓRIO INTERNACIONAL EXTENSIVO
CERTIFICADO EM ESTUDOS LEGAIS (EIFC) 

LLM
Commercial 

Law

LLM
Comparative 

Commercial Law

LLM
Financial Regulation

and Compliance

LLM
International
Business Law

LLM
International and

Comparative Tax Law

LLM
Trans-national

Criminal Justice

LLM
Chinese Business

and Investment Law

LLM
Islamic Finance

and Business Law

INTERNATIONAL PRE-MASTERS
DIPLOMA IN LEGAL STUDIES

EXTENDED MASTERS IN LEGAL STUDIES  
(CHOICE OF LLM PATHWAYS)

INTERNATIONAL FOUNDATION
CERTIFICATE IN HEALTHCARE (IFC)

EXTENDED INTERNATIONAL FOUNDATION
CERTIFICATE IN HEALTHCARE (EIFC)

Higher Education
Certificate

in Health and
Social Care

BSc (Hons)
Psychology 

(Three years full-time)  

EXTENDED MASTERS IN 

Management
BSc (Hons)
Professional
Accounting

BSc (Hons)
Business

Management
with Finance

INTERNATIONAL FOUNDATION
CERTIFICATE IN BUSINESS MANAGEMENT  (IFC) 

EXTENDED INTERNATIONAL FOUNDATION
CERTIFICATE IN BUSINESS MANAGEMENT  (EIFC) 

BSc (Hons)
Business

Management

EXTENDED 

Mestrado LLM 
em Direito Comercial 

PREPARATÓRIOS DE POS-GRADUAÇÃO

POS-GRADUAÇÕES EXTENSIVAS EM ESTUDOS JURÍDICOS
(ESCOLHA DE ACESSO AO LLM)

 

A Escola Preparatória e de 
Estudos da Língua Inglesa 
da BPP oferece programas 
de suporte aos alunos que 
não possuem o inglês como 
primeira língua.

Se você não tiver as 
quali�cações necessárias 
para o programa de sua 
escolha, ou deseja estabelecer 
con�ança antes do início de 
seus estudos, nossos programas
de acesso à universidade 
lhe oferecem a oportunidade
de aprimorar as suas 
competências com a língua 
inglesa e também obter 
aquelas habilidades de 
estudo que serão a “ponte” 
para o seu curso de graduação.

Todos os nossos programas de 
turno integral atendem as regras 
regulamentares para a solicitação 
do visto de estudante.

Exemplo de rota de estudo
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DIPLOMA EM ESTUDOS JURÍDICOS

Mestrado LLM 
em Regulamento 

Financeiro e Compliance  

Mestrado LLM 
em Direito Comercial 
e Finanças Islâmicas

Mestrado LLM  
em Direito 

Comercial Comparativo
Mestrado LLM 

em Direito Comercial 
e Investimento Chinês

Mestrado em 
Justiça Criminal 

Transnacional

Mestrado LLM  
em Direito Internacional 

e Taxas Comparativas

Mestrado LLM 
em Direito Comercial 

Internacional



FOUNDATIONS IN ACCOUNTANCY  (FIA)

ACCA full-time 
Programme 

PATHWAY TO HIGHER
EDUCATION CERTIFICATE

HEALTH 

Integrated Masters
in Chiropractic (MChiro) 

FOUNDATIONS IN ACCOUNTANCY  (FIA)

ACCA full-time 
Programme 

INTERNATIONAL PRE-MASTERS DIPLOMA
BUSINESS MANAGEMENT

MANAGEMENT (CHOICE OF MSC PATHWAYS)  
INTERNATIONAL MARKETING

MSc
Management 
with Project 
Management

MSc
International 

Marketing

LLB (Hons)
International 

Commercial Law 

INTERNATIONAL FOUNDATION
LEGAL STUDIES  (IFC)

INTERNATIONAL FOUNDATION
LEGAL STUDIES  (EIFC)

Visto & Imigração

A Universidade BPP chancela seus próprios cursos de 
graduação e possui status de instituição Altamente Con�ável 
junto ao departamento de imigração do Reino Unido: 
UK Border Agency (UKBA).

 

Todos os nossos programas de turno integral atendem 
as regras regulamentares para a solicitação do visto de 
estudante. Alunos em turno integral podem trabalhar 
meio turno enquanto estiverem estudando.

Curso de Inglês Geral

Os alunos dos curso de inglês geral com 4,0 pontos no IELTS 
ou equivalente precisam inscrever-se em 3 níveis para terem 
direito ao visto Tier 4, caso contrário terão que solicitar o visto 
de Estudante Visitante. 

Inglês Acadêmico

Os alunos de inglês acadêmico que estiverem registrados 
em qualquer nível estão aptos ao Tier 4, desde  que concluam 
o curso com o nível mínimo QCER B2.

O Certi�cado Internacional 
Preparatório integra uma ampla 
variedade de módulos que lhe 
colocam condições melhores de 
acompanhar qualquer curso de 
graduação.

 

Ajie Amie Ceesay, Gâmbia
Certi�cado Internacional Preparatório

 em Estudos Legais e LLB (Hons)
 

QCER B2 - Consegue compreender as idéias principais em textos 
complexos escritos e falados. Consegue exprimir-se de modo 
claro e correto sobre uma grande variedade de temas.
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Múltiplos ingressos por ano 
em janeiro, maio, julho e setembro

Os tutores sempre me ajudam 
a desenvolver minhas 
habilidades com a fala, análise,
compreensão e escrita.

 

Maribel Goncalves, Venezuela 
Inglês Geral

11



Contate-nos

Para admissões Internacionais
T: +44 (0) 207 430 7065
E: internationaladmissions@bpp.com
bpp.com/international

Visite-nos

BPP University
BPP House
Aldine Place
142–144 Uxbridge Road
Londres W12 8AA
Reino Unido

Conecte-se conosco

Descubra o que nossos alunos e ex-alunos pensam sobre 
as suas experiências na Universidade BPP, ou envie-nos suas perguntas:

facebook.com/bpp
twitter.com/bpp
youtube.com/bpp

Cuidamos para assegurar a exatidão das 
informações contidas nesta brochura até 
o momento da sua publicação. 
Entretanto, a Universidade reserva-se no 
direito de efetuar mudanças em qualquer 
um dos programas ou cursos descritos 
neste prospecto. Favor acessar o site da 
Universidade BPP para coletar as  
informações mais atualizadas.

O programa Pré-sazonal de 
Inglês tem me ajudado a 
aprimorar minhas 
habilidades de leitura, 
escrita e compreensão oral. 
Agora possuo uma melhor 
compreensão da língua 
inglesa e falo com mais 
con�ança e naturalidade. 

Qiang liu, China 
Inglês Pré-Sazonal

ESCOLA 
PREPARATÓRIA E DE ESTUDOS 

DA LÍNGUA INGLESA


