U of G – English Language Programs

PROGRAMA DE
CERTIFICADO
EM LÍNGUA
INGLESA

“

Fiz muitas amizades e tenho muitas
lembranças da Universidade de
Guelph. A participação em atividades,
como futebol, realmente me ajudou a
conhecer pessoas. Gostei da gentileza
das pessoas e da segurança do
campus. O que mais gostei foi ser
escolhido para ser orador da turma
após atingir o nível 10 de inglês, uma
grande conquista!

“

Tomohiro Takagaki, Formado
Programa de Certificado de Inglês

ENGLISH
LANGUAGE
CERTIFICATE
PROGRAM

ESCOLHA A GUELPH
 M
 elhor classificação de universidade
canadense completa
 Reputação internacional
 Programa de inglês de elevado êxito
 Instrutores experientes e dedicados
 Tutores para conversas semanais
 Campus tão bonito como um
parque

VIDA EM GUELPH, CANADÁ

NOVAS EXPERIÊNCIAS

 C
 omunidade agradável e
ambientalmente consciente

 Aprenda sobre a cultura canadense

 Cidade segura e limpa

 Faça amizade com alunos que falam
inglês (Programa Buddy)

 Inúmeros alunos da Universidade de
Guelph que falam inglês nativo

 Participe de atividades semanais
divertidas, dentro e fora do campus

 Área agitada no centro da cidade

 More com uma família canadense
(opção de hospedagem em casa de
família)

 Transporte público eficiente

 More no campus com outros alunos
da Universidade de Guelph (opção
de residência no campus)

 A uma hora de carro de Toronto

REQUISITOS
 17 anos de idade ou mais (16 anos
com responsável canadense)
 Formado no ensino médio
 Currículo acadêmico de destaque
no ensino médio
 Nível intermediário de inglês
 Desejo de estudar em uma
universidade

DATAS DE INÍCIO

CONTATO

 S
 eis ciclos de admissão todos os
anos: janeiro, fevereiro, maio, junho,
agosto e outubro.

VALOR TOTAL

English Language Programs
University of Guelph
Johnston Hall, Room 160
Guelph, Ontario N1G 2W1
CANADA

 $3,343.64 CAD* – sete semanas de
estudo

Tel: +1-519-824-4120 Ext. 56463
Email: esl@uoguelph.ca

 $6,064.50 CAD* – 14 semanas de
estudo

Web: elpguelph.ca

*O total inclui: taxa administrativa, valor do
curso, e taxa de serviços estudantis.

uoguelph.ca

