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Estudantes de fora da Austrália podem inscrever-se e concluir 
um curso de inglês da TAFE NSW. Melhore suas habilidades de 
leitura, escrita, fala e entendimento e se prepare para um estudo 
futuro, seu emprego dos sonhos e sua vida como alguém que 
fala inglês.

ESTEJA PRONTO PARA COMEÇAR SEU CURSO DE GRADUAÇÃO 
VOCACIONAL OU DE ENSINO SUPERIOR NA TAFE NSW.

APRENDA INGLÊS COM A TAFE NSW 

SUPORTE ON-LINE ADICIONAL
Com o suporte de nossa equipe de TI, nós oferecemos aos nossos estudantes 
a experiência de aprendizagem da mais alta qualidade para que eles alcancem 
suas metas do idioma inglês. A aprendizagem conectada na TAFE NSW permite 
que os professores e estudantes trabalhem juntos em tempo real. É ótimo 
poder se conectar com nossos alunos em seu país natal, com a confiança 
de que podemos trabalhar próximo a eles para maximizar a aprendizagem de 
inglês.

Ingresse agora mesmo em 
nossas aulas conectadas, de seu 
país de origem, por AUD$ 250 por 
semana*

*para estudantes localizados fora da Austrália. Uma taxa de matrícula de AUD$ 150 também será cobrada para cobrir custos administrativos. Este preço é válido até 
31 de dezembro de 2021.

Obtenha sua qualificação do 
idioma inglês junto a estudantes 
do mundo todo

 § Professores experientes e altamente qualificados trabalham bem próximos 
aos estudantes

 § As aulas acontecem por 4 horas de segunda à sexta-feira (Newcastle, 
segunda à quinta-feira)

 § 20 horas por semana por programa que alcançando os mesmos resultados 
de aprendizagem presencial

 § Acesso ao software Office 360, incluindo Microsoft Teams, Outlook, OneDrive, 
Word, Excel e PowerPoint

 § Suporte de TI para todos os estudantes

Por que você deve estudar inglês com a TAFE NSW?



TAFE NSW 2020 Correto no momento da publicação (novembro de 2020). RTO 90003 | CRICOS 00591E | HEP PRV12049

    

DESCUBRA OS PROGRAMAS DE IDIOMA INGLÊS DA TAFE NSW

Programa de Inglês Básico (CRICOS #049258C)

Inglês para Fins Acadêmicos (CRICOS #0101064)

PARA QUE SERVE ESTE CURSO?

Melhore sua proficiência no inglês para 
viajar e estudar, ou para se comunicar 
com pessoas que falam inglês ao redor do 
mundo. Este curso ajuda a desenvolver suas 
habilidades de gramática, fala, entendimento, 
leitura e redação. Você pode começar em 
qualquer nível, do iniciante ao avançado, e 
terminar em qualquer ponto de saída que se 
adeque às suas necessidades individuais.

PARA QUE SERVE ESTE CURSO?

Este curso melhorará sua proficiência em 
inglês e suas estratégias acadêmicas 
para uma participação de sucesso em 
cursos acadêmicos e de ensino superior 
na Austrália. O curso tem pontos de saída 
flexíveis para que você possa sair quando 
tiver alcançado o nível de proficiência exigido 
para seu próximo curso..

DURAÇÃO DO CURSO

2 – 50 semanas 
(20 horas por semana)

DURAÇÃO DO CURSO:

5 – 20 semanas 
(20 horas por semana)

OBSERVAÇÃO:

A conclusão bem-
sucedida do nível Acima de 
Intermediário permitirá que 
você entre diretamente nos 
cursos da TAFE NSW com 
um requisito de entrada de 
5.5 no IELTS.

OBSERVAÇÃO:

O requisito de entrada para 
este curso é 5.5 no IELTS 
ou equivalente. Estudantes 
que concluíram com 
sucesso o nível Acima de 
Intermediário (CEFR B2) em 
um centro de idioma inglês 
da TAFE NSW são admitidos 
no programa de Inglês para 
Fins Acadêmicos.



Professores da TAFE NSW
Os professores premiados da TAFE NSW são especialistas em idiomas, com no mínimo 
cinco anos de experiência no setor. Nossos professores se importam genuinamente 
com os estudantes, eles investem em você e no seu futuro, e são justificadamente 
orgulhosos de suas reputações internacionais pela excelência em treinamento.

Na TAFE NSW, você aprenderá com profissionais. Eles são altamente qualificados, 
pacientes, gentis e interessados em ajudar você a melhorar seu inglês e a alcançar seus 
objetivos de carreira. Nossa abordagem de ensino comunicativa incentiva os estudantes a 
interagirem e se expressarem no idioma que aprendem em classe, em contextos do mundo 
real.
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INFORMAÇÕES PRÁTICAS SOBRE OS CENTROS DE 
IDIOMA INGLÊS DA TAFE NSW
 

Nossos cursos de inglês oferecem opções de estudo flexíveis, começando às segundas-feiras, 50 
semanas por ano. Os melhores resultados de aprendizagem vêm de métodos de ensino combinados. Em 
uma típica semana na aula de inglês você terá que ler, escrever, escutar e participar de trabalhos em 
grupo, discussões e conversas. Em 20 horas de estudo variado por semana, você aprenderá inglês mais 
facilmente e mais rapidamente na TAFE NSW.

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Leitura Habilidades integradas Computação Entendimento Redação

Entendimento Leitura Redação Leitura Pronúncia

Discussão Redação Habilidades integradas Fala Conversação

Observação: em alguns locais, as aulas acontecem de segunda à quinta-feira. As aulas normalmente acontecem de 9h às 13h30 com um intervalo de 30 min. Aulas 
tutoriais opcionais estão disponíveis das 14h às 15h, terças-feiras e quintas-feiras. Exemplo de calendário apenas, sujeito à mudança.



TAFE NSW 2020 Correto no momento da publicação (novembro de 2020). RTO 90003 | CRICOS 00591E | HEP PRV12049

    

Caminhos

A TAFE NSW ajudará você a atender os requisitos de inglês para entrar em seu curso vocacional ou de 
educação superior escolhido.

Estudar na TAFE NSW oferece a você entrada 
garantida em qualquer um dos cursos da TAFE 
NSW oferecidos a estudantes estrangeiros. 
Isto inclui qualificações vocacionais 
(certificados para diplomas avançados)* e 
bacharelado.

O Inglês para Fins Acadêmicos da TAFE 
NSW é aceito por diversas instituições 
de educação superior australianas, por 
atender os requisitos de inglês para entrada 
em graduações oferecidas.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Todo esforço tem sido feito para garantir que as informações neste folheto sejam precisas no momento da publicação (novembro de 2020). Mais informações 
estão disponíveis on-line em tafensw.edu.au/international/study/courses/english. ^exceto para o diploma de enfermagem, que requer um teste IELTS ou OET.

Wakana Hirono, Japan

Eu sempre me senti bem-vinda na sala de aula. As aulas de inglês são muito agradáveis 
para mim porque eu tenho aulas com professores e colegas estrangeiros muito amistosos. 
Os professores se empenham ao máximo para criar um ambiente propício para desenvolver 
nossas capacidades no idioma inglês. Se os estudantes não entendem exatamente o 
significado de uma palavra, os professores buscam a palavra na internet e nos mostram a 
imagem na tela do professor. É muito fácil para o estudante compreender, e eu acho que essa é 
uma das vantagens das aulas on-line.
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Meadowbank telc@tafensw.edu.au
Newcastle   hunter.elc@tafensw.edu.au 
Ultimo  sit.englishcentre@tafensw.edu.au 
Wollongong inter.illawarra@tafensw.edu.au
Kingscliff nci.international@tafensw.edu.au

Ultimo, Meadowbank, 
Kingscliff, Wollongong 
e Newcastle

Newcastle

Newcastle

Ultimo


