UWA CELT
O Centro de Ensino do Idioma Inglês

PERTH, WESTERN AUSTRALIA

Aprenda inglês em uma
universidade classificada
entre as 100 melhores
do mundo

A Universidade
O extenso campus da University
of Western Australia (UWA) com
sua arquitetura de arenito e seus
espetaculares jardins botânicos

Boas-vindas do Diretor

é considerado um dos mais belos
da Austrália.
A universidade tem uma grande
variedade de programas de graduação
e pós-graduação em diversas áreas,
incluindo Administração, Medicina,

Prezado futuro aluno,
Estamos satisfeitos em saber
sobre seu interesse em estudar
inglês no Centro de Ensino
de Inglês da Universidade
da Austrália Ocidental
(UWA CELT).
O inglês tornou-se,
definitivamente, o idioma que
une o mundo, pois nos ajuda
a fazer amigos e negócios
com pessoas de países do
mundo inteiro. No UWA CELT,
queremos que você adquira
as habilidades linguísticas
necessárias para se comunicar
com eficácia na língua inglesa
com toda a comunidade
internacional.
Neste folheto, você encontrará
informações sobre Perth
e sobre os programas e
serviços do UWA CELT, para
que possa fazer a escolha
mais apropriada.
Estamos ansiosos para
recebê-los na UWA e ajudálos a desenvolver o seu
domínio no inglês e adquirir
conhecimento cultural para se
divertir, apreciar Perth, fazer
novos amigos e ter sucesso no
seu futuro.
Callum Cowell
Diretor
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Direito, Educação, Arquitetura,
Engenharia, Ciências e Artes.
Como membro do Grupo das Oito, a

UWA é considerada uma das melhores
universidades da Austrália e tem uma
reputação internacional de excelência
em ensino e pesquisa.
A Universidade obteve diversos
prêmios internacionais. Em outubro
de 2005, o Professor Barry Marshall e o
Professor Emérito Robin Warren da UWA
ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia
ou Medicina. Este fato demonstra a
qualidade da pesquisa na Austrália
Ocidental e particularmente na UWA.

No UWA CELT, recebemos estudantes de todas as partes do
mundo. Somos uma instituição culturalmente diversa e,
em 2016, recebemos 53 nacionalidades.

UWA Centro de Ensino de Inglês
O Centro de Ensino de Inglês da

UWA (UWA CELT) reflete a tradição

da Universidade, fornecendo ensino
de inglês de alta qualidade em
um ambiente amistoso e com

todo o apoio de que você precisa.
Nossos professores têm títulos

e qualificações específicas para
ensino de inglês.

Nossa metodologia de ensino
e aprendizagem oferece aos

estudantes muitas oportunidades
para praticar o inglês e aprender

Cidade de Perth

sobre a vida na Austrália, através de
tarefas, atividades e projetos.

A UWA oferece aos estudantes de

língua inglesa uma combinação
de inglês formal, acadêmico e
conversacional.

Nossos programas exclusivos e bem
estruturados combinam rigorosos

métodos de ensino e aprendizagem
com experiências linguísticas reais

e práticas, que ajudam o estudante a

descobrir estratégias para transformar
o aprendizado de inglês em uma
experiência de vida.

Campus da UWA
em Crawley

Kings Park

Uma universidade de reputação
internacional com pessoas
extraordinárias.
Um campus com jardins espetaculares,
em uma das cidades com melhor
qualidade de vida do mundo.
Localizado no cristalino Rio Swan.
A uma curta distância a pé da estação
de trem de Claremont.

Campus da UWA em
Claremont (UWA CELT)

Um ótimo local para estudar inglês.
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Realizações
do UWA CELT
CELT’s da UWA

Curso vinculado

Nosso Curso Vinculado alcançou o a
Aprovação de Produto NEAS Premium.

Oxford University Press
Prêmio Australian
Publisher’s Award

Nossas professoras Melissa Garnsworthy,
Kathy Shiels e Jenny Robinson ganharam
o Prêmio Australian Publisher’s Award
da Universidade de Oxford Press pelo
desenvolvimento e publicação de uma
série de livros de texto de ensino de
inglês para adultos na Australásia.

Universidade de Cambridge
Action Research Award
Nossas professoras Jessica Cobley (à
esquerda) e Becky Steven ganharam o
Prêmio Action Research da Universidade
de Cambridge pela pesquisa em
desenvolvimento da fluência oral.
Isso resultou no uso de tecnologia em
sala de aula para ajudar os alunos a
melhorarem a fluência verbal.
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Oxford University Press

Nossas professoras Louisa Chawhan
e Janelle Tholet desenvolveram e
publicaram uma série de livros do curso
IELTS de ensino de inglês para adultos.

A UWA é uma universidade
reconhecida internacionalmente
Classificação

a

96
1a

a

1
25a

Seja o melhor

3a
49a

1a

na Australia e

na Australia e

no mundo e
na Austrália Ocidental
(ARWU 2015)

no mundo

em empregabilidade
de formandos

na área de Ciências
da Vida e Agrícolas
Life (ARWU 2015)

(QS 2016)

na classificação
mundial

Conectada globalmente

MELHORES

35

para Ciências Agrícolas,
Marinha e da Terra,
Engenharia de
Mineração e
Psicologia (QS 2016)

+

4000109+
Estudantes
internacionais de

+

Países

para pesquisa, ensino,
internacionalização, inovação,
empregabilidade, instalações
e inclusão (QS Stars University
Ratings)
Adesão à Worldwide Universities
Network (WUN) e à Matariki Network
of Universities (MNU)

109.000+
formados,

40.000

vivem no exterior

Estrutura de curso mundialmente reconhecida

100 diferentes

países

alinhada com as principais universidades europeias, asiáticas e
norte-americanas

Informações rápidas sobre Perth, Austrália:
Cidade com menor custo de vida da Austrália
* Pesquisa de Custo de Vida Mundial da Economist Intelligence Unit sobre 131 cidades
em 2016. Custos aferidos de mais de 200 itens, incluindo acomodação, alimentação,
transporte e entretenimento.

Os alunos recebem

40% de
desconto

nas tarifas de transporte

Nesta publicação, as informações se aplicam especificamente aos estudantes internacionais. As informações desta publicação estão corretas em maio de 2016, mas podem estar sujeitas a alterações.
Em especial, a Universidade reserva-se o direito de alterar o conteúdo e/ou o método de apresentação e/ou avaliação de qualquer unidade de estudo, retirar qualquer unidade de estudo ou curso que
ela ofereça, para impor limitações à inscrição em qualquer unidade ou curso e/ou para variar as combinações para qualquer curso.
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Caminhos do aprendizado de
inglês para graduação na UWA
O UWA CELT oferece dois caminhos para melhorar a proficiência em inglês até alcançar o nível
exigido pela Universidade para entrar em seus programas de graduação e pós-graduação.
O caminho mais comum é por meio
do Curso de Inglês Acadêmico e do
Curso Vinculado Study Skills (Bridging
Course) do UWA CELT, que oferecem o
ingresso direto no ensino universitário
da UWA. Esse curso é mais adequado
para estudantes que atendem aos
critérios de ingresso no Curso Vinculado
e que podem se inscrever para 10 ou
20 semanas de estudo intensivo.

Uma pontuação de 70% no Curso
Vinculado atende aos requisitos de
inglês da Universidade para a maioria
dos cursos de pós-graduação que
exigem um IELTS de 6,5 sem variação
abaixo de 6,0. No entanto, alguns cursos
na UWA têm requisitos mais rigorosos
para ingresso, por exemplo:

O curso vinculado foi projetado para
estudantes internacionais que desejam
estudar na UWA, mas não têm o nível
exigido em proficiência em inglês.
O programa também é adequado para
estudantes com ingresso incondicional
na UWA que gostariam de desenvolver
confiança e domínio do idioma e mais
habilidade para atender às demandas
do ambiente acadêmico antes de
iniciar seus estudos universitários.

•

(horário flexível e em tempo integral)
exige um aproveitamento geral de
75%, sem qualquer competência
abaixo de 70%
Todos os cursos da Faculdade de
Direito exigem o aproveitamento
geral de 85%

O Curso Vinculado ajudará os
estudantes a:

•
•

•
•

linguísticas em inglês no nível
exigido pela UWA
Aprender sobre a organização
e linguagem de vários tipos de
textos acadêmicos
Desenvolver o conhecimento da
linguagem na área escolhida

Programa de 20 semanas Programa de 20 semanas
Módulos 1 e 2

Módulo 2

IELTS

5,5 sem notas individuais abaixo
de 5,0

6,0 sem notas individuais abaixo
de 5,5

TOEFL iBT

58 (mínimo de 18 em redação,
16 em conversação e 12 em
compreensão oral e leitura)

70 (mínimo de 20 em escrita, 19 em
conversação, 17 em compreensão
oral e 14 em leitura)

Cambridge FCE

Pontuação mínima de 60 e
limítrofe para cada competência

Pontuação mínima de 75 e Bom
para cada competência

Teste de inglês Pearson
(acadêmico)

49 no geral, sem pontuação
individual abaixo de 42

54 no geral, sem pontuação
individual abaixo de 54

Inglês geral no UWA CELT

Intermediário superior, com
mínimo de 70% (nenhuma
competência individual abaixo
de 60%)

Pré-avançado, com mínimo de
69% (nenhuma competência
individual abaixo de 65%)

Inglês para Fins Acadêmicos
no UWA CELT

Mínimo de 55% (nenhuma
competência individual abaixo
de 60%)

Mínimo de 65% (nenhuma
competência individual abaixo
de 60%)
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•

cultura acadêmica e de pesquisa
australiana
Desenvolver um alto nível de
técnicas analíticas e reflexivas em
um contexto acadêmico australiano
O Módulo 2 oferece aos alunos
a oportunidade de trabalhar em
uma documentação de pesquisa
e portfólio em sua área de disciplina
e em apresentações de pesquisa
Desenvolver estratégias para
a citação apropriada de fontes
bibliográficas
Desenvolver a capacidade de ter
autonomia como estudantes em
uma universidade australiana,
com a confiança de participar
de forma livre e apropriada a
situações acadêmicas

• Aperfeiçoar suas habilidades

Requisitos mínimos de entrada
Requisito

•

• O Mestrado em Administração (MBA)

OPÇÂO 1:
Curso Vinculado de Inglês
e Técnicas de Estudo

• Desenvolver uma compreensão da

O Curso Vinculado do UWA CELT
recebeu o Endosso como Produto
Premium do NEAS (National ELT
Accreditation Scheme).
O Curso Vinculado de 20 semanas
tem dois módulos, a carga horária do
curso para cada módulo é dividida da
seguinte forma:
Módulo 1 - programa de 20 horas
por semana
Módulo 2 - programa de 25 horas
por semana
 Se as exigências para ingresso em cursos
do ensino superior forem superiores a
6,5 e nada abaixo de 6,0, a pontuação
para o ingresso no Curso Vinculado de 10
semanas não será 0,5 mais baixa para cada
nota individual e para a pontuação total.
Favor consultar o site do UWA CELT para
obter mais informações: celt.uwa.edu.au/
courses/pathways

Exemplo de horários do Curso Vinculado

Módulo 2

Módulos 1 e 2

Curso Vinculado (programação indicativa) Módulo 1 - Programa de 20 horas por semana Módulo 2 - Programa de 25 horas por semana
Horário

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

8h30 – 10h30

Em grupos de Curso
Vinculado
Seminário 1 para
estudantes
8h45 – 9h15

Em grupos de Curso
Vinculado
Seminário 2 para estudantes
8h45 – 9h15

Em grupos de Curso
Estudo e
Vinculado
Habilidades para pesquisa
Seminário 3 para estudantes
8h45 – 9h15

Leitura analítica
Leitura de capítulos em livros
didáticos

Conversas
Curta apresentação de
questões que causam
preocupações

Conversas
Conversas sobre questões
globais

Quinta-feira

Sexta-feira
Em grupos de Curso
Vinculado
Paráfrase
Prática em menção, paráfrase
e resumo

10h45 – 12h45

Em grupos de Curso
Vinculado
Prática da audição

Em grupos de Curso
Vinculado
Elaboração de um resumo
por escrito

Em grupos de Curso
Vinculado
Técnicas integradas

Em grupos de Curso
Vinculado
Prática de leitura

Em grupos de Curso
Vinculado
Gramática/redação
Os verbos no discurso indireto

*
13h15 / 13h30 –
14h30 / 14h45

Em grupos de Curso
Vinculado
Leituras
Tipos de texto e padrões
de retórica

Em grupos de Curso
Vinculado
Técnicas de leitura
Tópico, finalidade, público
e tom

Em grupos de debates
Conversas
Debate formal sobre
problemas globais e gênero

Em Documentação de
Pesquisa em Grupos de
Pesquisa
Elaboração de uma hipótese
por escrito

Estudo independente

* sujeito a
disponibilidade
de quarto

Os estudantes que não atenderem aos requisitos para ingresso no Curso Vinculado têm a opção de aprimorar suas
habilidades em inglês começando com um curso de Inglês Geral ou Inglês para Fins Acadêmicos, no UWA CELT.

OPÇÃO 2:

Inglês para Fins Acadêmicos + exames IELTS/TOEFL
Um caminho alternativo para ingresso
na universidade também está
disponível através do nosso programa
de Inglês para Fins Acadêmicos, em
conjunto com a preparação para os
exames IELTS ou TOEFL.
Embora seja um curso estruturado com
pedagogia subjacente, o Inglês para Fins
Acadêmicos, oferecido em módulos de
cinco semanas, é modificado a cada
período para atender às necessidades
do grupo da turma.

Ao se ajustar dessa forma ao
conhecimento e à capacidade de seus
estudantes, este curso oferece um
ambiente altamente propício para
desenvolver habilidades acadêmicas e o
domínio da língua inglesa. Este foco nas
necessidades dos estudantes incorpora
a avaliação das realizações, de acordo
com a composição de cada turma. Por
isso, os estudantes que optam pelo
curso de inglês para Fins Acadêmicos
também devem comparecer aos exames
IELTS ou TOEFL realizados pela Internet.

O UWA CELT possui centros de teste para
aplicação dos exames IELTS e TOEFL
reconhecidos internacionalmente.

Estudantes que pretendam
realizar o Exame de IELTS
podem fazê-lo no Centro de
Teste de IELTS da UWA.
Visite: www.ielts.uwa.edu.au

Os alunos que pretendam se
inscrever no TOEFL podem fazêlo através do seguinte site:
Visite: www.ets.org/toefl/ibt/
register
Selecione Campus Claremont
como Centro de Testes

Pesquisa
de nível
internacional
Todos os amplos campos
de pesquisa da UWA
são classificados com
um padrão internacional
ou superior

+

75

institutos e
centros de
pesquisa

7

pesquisadores
amplamente
citados
(highlycited.com)
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Cursos ELICOS

O UWA CELT oferece programas de inglês com certificação em Inglês
Geral, Inglês Comercial e Inglês para Fins Acadêmicos, como também
preparação para exames internacionalmente reconhecidos como
Cambridge, IELTS, TOEFL e TOEIC. A escolha do melhor curso para você
dependerá dos seus objetivos e nível de habilidade no idioma. O UWA
CELT oferece diferentes cursos, desde o básico até o avançado, para ajudar
você a conquistar a proficiência no idioma.

Inglês Geral (GE)
Duração do curso: de 5 a 45 semanas
Período de admissão: 9 admissões por ano
Modo de estudo: 20 horas por semana
Níveis oferecidos: do básico ao avançado

As aulas de Inglês Geral destinam-se a
estudantes que desejam melhorar suas
habilidades de comunicação em inglês.
Essas aulas também são um caminho
para todos os outros programas de
inglês na UWA Nos módulos de cinco
semanas, os estudantes praticam leitura
e compreensão do idioma, enquanto
desenvolvem técnicas para escrever e
falar com clareza e coerência, e para se
expressarem com confiança.

Informações online
facebook.com/UWACELTStudents

Pergunte à UWA
Portal de perguntas e respostas online
Os interessados em estudar na UWA podem
buscar respostas a perguntas já feitas ou
enviar sua própria consulta online.

www.askuwa.edu.au
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Inglês Comercial (BE)
Duração do curso: 5 semanas
Período de admissão: sujeito ao número
de estudantes
Modo de estudo: 20 horas por semana
Níveis oferecidos: intermediário superior
a avançado

As aulas de Inglês Comercial são para
estudantes interessados em inglês
empresarial e colocação profissional.
Cada módulo de cinco semanas prioriza
tópicos de negócios de interesse
dos estudantes, tais como, turismo,
marketing e comércio internacional. O
Inglês Empresarial auxilia o estudante a
usar o vocabulário de negócios, a ler e
ouvir inglês em situações profissionais
e a redigir relatórios e cartas, além
de ajudar em outras formas de
comunicação empresarial. Com o Inglês
Empresarial, o estudantes desenvolvem
habilidades de comunicação efetiva em
ambientes profissionais e sociais, como
também conhecimento de práticas
comerciais multiculturais.
Observação: Este curso é promovido
internamente e está sujeito aos
números adequados de alunos

Inglês para Fins
Acadêmicos (EAP)
Duração do curso: de 5 a 45 semanas
Período de admissão: 9 admissões por ano
Modo de estudo: 20 horas por semana
Níveis oferecidos: intermediário superior
a avançado

As aulas de Inglês para Fins Acadêmicos
destinam-se a estudantes que desejam
desenvolver suas habilidades em inglês
em preparação para estudos de nível
superior em um país de língua inglesa.
Em módulos de cinco semanas, os
estudantes desenvolvem técnicas de
compreensão e anotação, práticas de
apresentações e seminários, juntamente
com habilidades de leitura e redação
acadêmicas. Os estudantes aprendem
técnicas de pesquisa em bibliotecas e
desenvolvem sua proficiência no uso
de tecnologia da informação. Também
aprendem a se adaptar à cultura
acadêmica das instituições australianas
de nível superior.
Nota: a EAP não fornece acesso direto
a um curso de graduação da UWA; Os
estudantes da EAP devem se inscrever
em um exame IELTS ou TOEFL pela
Internet para obter a admissão.

Preparação para o
exame IELTS
Duração do curso: 5 semanas
Período de admissão: 5 admissões por ano
Modo de estudo: 20 horas por semana
Níveis oferecidos: intermediário superior

Preparação para o
exame TOEFL
Duração do curso: 5 semanas
Período de admissão: 3 admissões por ano
Modo de estudo: 20 horas por semana
Níveis oferecidos: intermediário superior
a pré-avançado

O UWA CELT oferece cursos de
preparação para os exames de língua
inglesa do Sistema de Testes em
Língua Inglesa (IELTS) reconhecido
internacionalmente. Temos cinco
períodos letivos por ano para o curso
intensivo de 20 horas por semana.

O UWA CELT oferece cursos de
preparação para os exames de língua
inglesa de TOEFL, reconhecidos
internacionalmente. Existem três
períodos escolares do TOEFL por ano,
antes dos exames em janeiro, março
e junho.

Além disso, o UWA CELT oferece o IELTS
Intensivo em cursos noturnos de meio
período de uma ou quatro semanas
durante todo o ano.

Além disso, o UWA CELT oferece cursos
intensivos de meio período de uma
semana ministrados quatro vezes
por ano.

Os estudantes que desejam fazer o teste
para IELTS poderão se inscrever e fazer
o exame no UWA IELTS Test Center do
campus de Nedlands.

Os estudantes que desejam fazer o
teste TOEFL poderão se cadastrar e se
inscrever no UWA TOEFL Test Center no
campus de Claremont.

Preparação para o
exame TOEIC

Preparação para o exame
de Cambridge FCE & CAE

Duração do curso: 5 semanas
Período de admissão: duas admissões
por ano
Modo de estudo: 20 horas por semana
Níveis oferecidos: Intermediário superior

O UWA CELT oferece cursos de
preparação para exames de língua
inglesa Cambridge de reconhecimento
internacional. Existem dois períodos de
estudos oferecidos por ano para o curso
intensivo de 20 horas por semana.
Além disso, o UWA CELT oferece cursos
intensivos de meio período de uma
semana ministrados quatro vezes
por ano.

Duração do curso: 10 semanas
Período de admissão: 3 admissões por ano
Modo de estudo: 20 horas por semana
Níveis oferecidos: intermediário superior
a avançado

O UWA CELT oferece cursos de
preparação para os exames de língua
inglesa Cambridge, reconhecidos
internacionalmente. Há três períodos
de cursos para o Cambridge por ano,
antes dos exames em março, junho
e dezembro. O UWA CELT prepara
estudantes para o Certificado de Inglês
Avançado (CAE) para estudantes de
nível pré-avançado e para o Primeiro
Certificado de Inglês (FCE) para
estudantes no nível intermediário
superior.
Observação: Este curso é promovido
internamente e está sujeito aos
números adequados de alunos
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Progressão do curso
O gráfico de progresso a seguir mostra os cursos e níveis do UWA CELT, e o número médio de semanas de
estudo exigidas. Ele também fornece uma correlação aproximada entre os níveis da Estrutura Comum de
Referência Europeia (CEFR) e os níveis de estudo no UWA CELT. É importante notar que o avanço pelos níveis
do UWA CELT é aproximado e se baseia no desempenho médio dos alunos da língua inglesa.
Nível CELT
da UWA

Guia para
nível CEFR

Cursos e Programas CELT da UWA
Inglês
Geral

Iniciante

A1

5 semanas

Básico

A2

10 semanas

Préintermediário

A2+

10 semanas

Intermediário 1

B1

10 semanas

Intermediário 2

B1

10 semanas

Intermediário
superior

B2

10 semanas

Pré-avançado

B2+

10 semanas

Avançado

C1

5 semanas

Inglês
cotidiano e
para todos os
programas
da UWA
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Cambridge

TOEIC

TOEFL

IELTS

Preparação para exame

FCE de
10 semanas
CAE de
10 semanas

10 semanas

5 semanas

Inglês
para
negócios

Inglês
Curso
para fins
Vinculado
acadêmicos

10 semanas 10 semanas 10 semanas 10 semanas

10 semanas 10 semanas
5 semanas

5 semanas

10 semanas 10 semanas 10 semanas 10 semanas

Exames de inglês com reconhecimento
internacional

Admissão
direta na
Combinar
maioria
com exame
dos
Inglês
IELS ou
cursos de
comercial TOELF para graduação
e para
exame
e pósnegócios universitário graduação

Exemplo de horários dos cursos ELICOS
O UWA CELT opera em dois horários para os nossos programas ELICOS, incluindo:
• Inglês geral
• Inglês Comercial
• Inglês para Fins Acadêmicos
• Cursos Preparatórios para Exames: IELTS, TOEFL, TOEIC e Cambridge: FCE & CAE
Os estudantes assistem às aulas pela manhã, das 8h45 às 13h00, ou à tarde, das 13h15 às 15h30. Não
é necessário indicar o horário (na opção de 20 horas) em que você pretende se matricular. O Centro
encaixará os estudantes no horário mais apropriado, com base no nível de inglês e na demanda geral.

Programação diurna
Horário

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

8h30 – 10h30

Vocabulário
Desenvolvimento pela
exploração de temas semanais

Gramática e usos
desenvolvimento e exatidão

Técnicas de leitura
Estratégias para o
desenvolvimento de
competências de leitura eficiente

Técnicas integradas
Trabalho em projeto on-line

Competências integradas com
foco no desenvolvimento de
gramática e uso e habilidades
de escrita

10h45 – 12h45

Técnicas de compreensão oral
Habilidades integradas
com foco em estratégias
de desenvolvimento da
compreensão oral

Técnicas de conversação
Estratégias para o
desenvolvimento de clareza e
fluência

Competências de escrita
Desenvolvimento de
habilidades no processo de
escrita

Competências integradas com
foco no desenvolvimento de
vocabulário e competências
de leitura

Técnicas integradas
Prática de competências
integradas com foco em
expressão e compreensão oral

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Vocabulário
Desenvolvimento pela
exploração de temas semanais

Gramática e usos
desenvolvimento e exatidão

Técnicas de leitura
Estratégias para o
desenvolvimento de
competências de leitura eficiente

Técnicas integradas
Trabalho em projeto on-line

Competências integradas com
foco no desenvolvimento de
gramática e uso e habilidades
de escrita

Técnicas de conversação
Estratégias para o
desenvolvimento de clareza e
fluência

Competências de escrita
Desenvolvimento de
habilidades no processo de
escrita

Competências integradas com
foco no desenvolvimento de
vocabulário e competências
de leitura

Técnicas integradas
Prática de competências
integradas com foco em
expressão e compreensão oral

Programa da tarde
Horário
13:15 – 15:15 h

15h30 – 15h30 h Técnicas de compreensão oral
Habilidades integradas
com foco em estratégias
de desenvolvimento da
compreensão oral

O foco dos programas de inglês
da UWA está no ensino e no
aprendizado da mais alta qualidade,
com alto grau de ação e interação...
e isso tem tudo a ver com se divertir
enquanto você aprende!
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Turismo com estudo
Para grupos de estudantes
que queiram fazer um "menu
degustação" da Universidade da
Austrália Ocidental e do CELT da
UWA, um programa de estudo de
curto prazo que combina um ou
todos os programas - incluindo
estudo acadêmico, cultura
australiana e língua inglesa pode ser ideal.

Os estudantes internacionais vêm
para a UWA em programas de
turismo com estudo por diversos
motivos. Eles podem nunca ter
viajado antes para fora de seus
países ou nunca terem estado
na Austrália. Eles podem querer
experimentar uma educação de
nível internacional em um belo
cenário; ou desejar ver animais
exóticos como canguru, coala e
quokka de perto.
Essas novas experiências são
emocionantes e estão disponíveis
com essas opções em praticamente
qualquer período de estudo:

1. Turismo com Estudo sobre
Meio Ambiente e Natureza –
uma excursão geral para
estudantes de diversas áreas;
Inclui cultura aborígene,
passeios pela mata, caiaque,
uma excursão de botânica e
história local.
2. Turismo com Estudo de
Ciência – combina Física,
Biologia Vegetal, Biologia
Humana e Bioquímica.

3. Turismo com Estudo
Empresarial – inclui liderança,
definição de metas e gestão.
4. Turismo com Estudo de Direito
– palestras de direito, viagens de
campo a tribunais, parlamento
e uma prisão histórica.
5. Turismo com Estudo de
Agricultura – inclui viagens de
campo para a Fazenda do Futuro
da UWA, trabalho em fazendas
biodinâmicas, agricultura
aborígene sustentável.
6. Turismo com Estudo de
Liderança Social – programa
baseado em atividades que
incluem acampamento na
mata, voluntariado, trabalho
com jovens em situação de risco
e cuidados para deficientes.
7. Turismo com Estudo de
Design – programa baseado
em projeto que incorpora
unidades em Arquitetura,
Paisagismo, Belas Artes e
História da Arte.

QUER SABER MAIS?
Para ter mais informações
sobre Turismo para alunos
e os cursos dinâmicos
oferecidos, entre em
contato conosco:
T. +61 8 6488 2270
E. studytours@uwa.edu.au

8. Turismo com Estudo de Inglês
+ Cultura Australiana – ideal
para escolas secundárias,
politécnicas e universidades
que desejam oferecer aos seus
alunos uma boa experiência na
língua inglesa. Essa inesquecível
viagem de estudo inclui flora,
fauna e comida australiana.

Expanda seus
horizontes

12 Universidade da Austrália Ocidental
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Testemunhos
dos Alunos

“Atualmente, estou concluindo o mestrado em
Engenharia de Petróleo e Gás em um curso na
UWA, e conclui meu curso vinculado de dez
semanas no UWA CELT.

“Para começar, eu gostaria de agradecer à UWA!
Porque agora meus sonhos estão se realizando! Eu
gostaria de dizer que as pessoas podem perseguir o
impossível! O Curso Vinculado me ajudou a melhorar
não somente minhas habilidades em inglês, como
também a minha vida.”
Victoria Figueroa Bustos
Venezuela

Ao fazer o Curso Vinculado, aprendi outras
qualidades necessárias para o meu estudo, por
exemplo, fazer uma apresentação em inglês,
escrever um ensaio acadêmico e conduzir
pesquisas de forma independente. Essas
qualidades são constantemente usadas no
meu curso de mestrado.
O maior desafio para muitos estudantes internacionais, na verdade, não é o inglês,
mas adotar uma perspectiva acadêmica. O Curso Vinculado ofereceu uma grande
ajuda na minha adaptação para estudar na UWA.”
Changzhi Bai (George)
China

“Eu conclui o curso BC de 20 semanas no UWA CELT em 2015 e
atualmente estou cursando o Master of Translation Studies na
UWA. É um curso realmente útil e prático. Adquiri habilidades
para fazer anotações, citações, resumos e a redação acadêmica.
Essas habilidades são necessárias para o seu curso de graduação
e eu recomendaria o Curso Vinculado para todos os alunos!”
Monica Wang (direita)
China

Formado no Curso Vinculado, atualmente matriculado no
Masters of Translation Studies da UWA
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“O Curso Vinculado aprimorou minhas
habilidades acadêmicas e me deu uma
compreensão da cultura australiana. O
curso tem um currículo bem organizado
combinado com os melhores métodos
de ensino e foi elaborado para ajudar os
alunos a serem admitidos em diversas áreas
acadêmicas da Universidade.
Durante meus estudos, tive muito apoio
de professores cordiais e qualificados,
como também orientadores de alunos bem
informados e experientes. O UWA CELT me
deu proficiência em inglês e habilidades para
iniciar meu doutorado em Ciências Sociais
e Estudos Culturais na UWA e para a minha
vida futura.”
Ali Sirwan Abdulkarim
Iraque – Região do Curdistão

“O Centro de Ensino de Inglês da UWA (UWA CELT) superou
meus objetivos e minhas elevadas expectativas. Comecei
com o Inglês Geral e logo concluí o curso vinculado, com um
aprimoramento considerável das minhas habilidades de língua
inglesa. Estou ansiosa para começar o curso de mestrado da
UWA em doenças infecciosas.”
Sanja Simeunovic
Bósnia e Herzegovina

“Escolhemos o UWA CELT porque ele pertence à Universidade da
Austrália Ocidental, por isso acreditamos que fornecerá o melhor
sistema de ensino. Quando iniciamos o curso, ficamos muito
impressionados com os professores e amigos e também com
a maneira de ensinar. Além disso, fizemos amigos de todo o
mundo, como Japão, Brasil, França, Itália, Arábia Saudita,
Colômbia e Coréia.”
Kanokpit Rungroj (Jan) e Pakjira Sataneegun (Pop)
Tailândia

“Vim estudar inglês no UWA CELT para ter mais oportunidades de
conseguir um emprego melhor no futuro. O que mais gostei no
UWA CELT foi que as aulas que eram interessantes. As oficinas e
atividades também eram muito divertidas, especialmente
as atividades de arte inspiradas em arte aborígene original;
também tivemos a chance de praticar nosso inglês de
conversação durante essa atividade.”
Diana Ortega – Planejadora de Transporte Urbano (Engenheira)
Colômbia
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Aluno
Atividades e excursões

Atividades e excursões
O UWA CELT tem uma grande variedade
de campus, atividades sociais e
excursões.

•
•
•
•
•

Boxe
Aulas de Arte e Conversação
Caversham Wildlife Park
Passeio no Swan River
Excursão ao Swan Valley – Fábrica de
Chocolate e Degustação de Vinho
Canto de artesanato
Competições esportivas
Culinária saudável
Clube de canto
Ilha Rottnest
Captação de recursos
Futebol society

Os alunos têm a oportunidade de visitar
vários locais em Perth e explorar a cidade
em que estão morando. Eles praticam
suas habilidades de conversação e
compreensão oral e também fazem
amigos para o resto da vida.

•
•
•
•
•
•
•

A maioria das atividades e/ou
excursões é barata ou até mesmo
gratuita. Algumas das atividades e
excursões oferecidas aos nossos alunos:
• Praia de Cottsloe

Interessado em ver como os alunos
aproveitam a vida no campus? Visite
nossa página do FACEBOOK:

ILHA ROTTNEST

facebook.com/UWACELTstudents
FUTEBOL SOCIETY

OS SIMPÁTICOS CANGURUS DO CAVERSHAM WILDLIFE
PARK
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UM CHURRASCO PARA ESTUDANTES

CAVERSHAM WILDLIFE PARK

Algumas das nossas Atividades e Excursões

AULA DE ARTE E CONVERSAÇÃO - A ÁRVORE DA VIDA

BOXE

CULINÁRIA SAUDÁVEL

COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

PRAIA COTTESLOE

COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

O MAIOR CHÁ MATINAL BENEFICENTE DA AUSTRÁLIA -

CLUBE DE CANTO

CANTO DE ARTESANATO

celt.uwa.edu.au 17

Instalações e
Serviços

Instalações
• Salas de aula modernas com quadro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

branco, visualizador e computadores
interativos para e-learning
Biblioteca bem equipada
Dois laboratórios de informática com
computadores em rede
Acesso grátis à Internet sem fio
e e-mail em todo o campus da
Universidade
Centro de estudantes (para relaxar
e descontrair)
Cozinha para estudantes
Café do campus
Trailer de café do campus
Serviço de assistência ao estudante
Sala de oração
Centro de testes para exames do
IELTS e TOEFL
Centro esportivo com ginásio
totalmente equipado, quadras de

TRAILER DE CAFÉ DO CAMPUS
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•
•
•
•

•

•
•

squash, basquete, badminton e tênis,
instalações para tênis de mesa e
campos de cricket e futebol
Centro de Artes Marciais com
instrutores de judô internacionais
Piscinas aquecidas no campus
Grêmio Estudantil com clubes sociais
e interesses especiais
Cursos recreativos como fotografia,
violão, ioga, pilates, vela, zumba,
rapel e muitos outros
(www.sport.uwa.edu.au/recreate)
Centro Médico com médicos e
enfermeiras com experiência no
tratamento de estudantes locais
e internacionais
Postos de instituições bancárias
e de crédito
Lojas, banca de jornais e revistas e
postos de correios com todos os serviços

CENTRO DE TESTE DE IELTS DA UWA

• Taberna universitária no campus
de Crawley

• Agente de viagem com uma gama
•
•
•
•
•

completa de serviços e informações
para estudantes
Serviço de orientação para os
estudantes
Festivais e eventos sazonais
Galeria de arte e museus no campus
Concertos gratuitos na hora
do almoço
UniAccess - suporte a estudantes
com necessidades especiais.

UM PÁSSARO LAUGHING KOOKABURRA SELVAGEM NO UWA CELT

Vida estudantil

Estudar no exterior em uma universidade internacional significa bem mais do que apenas assistir aulas. Significa descobrir
uma nova cultura, conhecer novas pessoas, estabelecer uma rede internacional de contatos e se divertir. Como estudante da
UWA, você pode ampliar seus horizontes intelectuais ao interagir com alguns dos principais pesquisadores e professores do
país, ao mesmo tempo em que faz amizades com outros estudantes de toda a Austrália e de todas as partes do mundo.

Formatura

Seu progresso é avaliado através de
sua participação nas tarefas de classe,
deveres de casa e provas no final de
cada período. Na graduação, você
receberá um certificado contendo seu
curso, nível, notas e período de estudo.

GRADUAÇÃO NO UWA CELT

CENTRO DE ESTUDANTE DO UWA CELT

Suporte ao estudante

A equipe do UWA CELT terá prazer em
ajudá-lo a resolver todos os tipos de
problemas, desde questões pessoais a
problemas práticos, incluindo assuntos
de estudo e vistos. Você terá o apoio
do orientador educacional, bem como
do pessoal da gerência, administração
e ensino.

Inglês e estágios

O UWA CELT pode combinar programas
de aprendizagem de inglês com um
estágio profissional no setor, através
da nossa parceria para estágios na
Austrália. A combinação de estudos
de inglês com um estágio fornece uma
excelente oportunidade para obter
experiência profissional e cultural de
grande valor e para internacionalizar
o seu currículo.

SUPORTE AO ESTUDANTE

COZINHA PARA ESTUDANTES DO UWA CELT

LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO DO UWA CELT
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Esporte na UWA
Se pratica esportes para se manter
ativo ou para socializar com os amigos,
você pode encontrar uma atividade
ideal para você em uma das muitas
instalações desportivas da UWA.

Esportes Sociais
• Reúna seus amigos e
pratique esportes
• As opções incluem
competições de 1 dia a
13 semanas, duas vezes
por ano

O que oferecemos:

• Escolha entre basquete,
queimado, futsal, netball,
touch ball, vôlei, etc.

Inscrição em academia de ginástica
• Mais de 50 grupos de aulas
de ginástica
• Sala de alto desempenho
• Salas de circuito
• Zona de remo interativa
• Mais de 120 máquinas para
treino de cardio, peso e
resistência
• Aluguel de quadra incluído

•
•
•
•

Matrículas em academia de ginástica
Aluguel de quadras
Cursos Recreate®
Competições esportivas

Associe-se à UWA Sports e receba
descontos em uma ampla variedade
de serviços, incluindo:
• 25% de desconto nas matrículas de
ginástica
• 25-50% de desconto em todos os cursos
oferecidos pela Recreate®
• 50% de desconto no aluguel de quadras
sport.uwa.edu.au

Pacotes de atividades
recreativas da Recreate®
• Os cursos são oferecidos
por 5 a 7 semanas, 7 vezes
por ano
• Escolha entre uma ampla
variedade de atividades
de saúde, atividades
físicas, liderança, esportes
e atividades aquáticas,
incluindo pilates, yoga, hip
hop, salsa e muito mais

Aluguel de
quadras
• Quadras internas e externas,
incluindo: badminton,
basquete, futebol de salão,
squash, tênis e vôlei
• BÔNUS: 1 hora de aluguel
de quadra grátis por dia
incluída para cada adesão
ao clube de ginástica
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Encontrar
uma casa longe
de casa
Acomodações
O UWA CELT pode ajudá-lo a organizar uma estadia em casa de família.

Viver com uma família

Acomodação na UWA

Acomodações em uma casa de família
Essas acomodações são mais
adequadas para estudantes que querem
experimentar a vida familiar australiana e
ter o apoio de uma família que fale inglês.
As acomodações em casa de família estão
localizadas em toda a área metropolitana,
e os estudantes talvez precisem usar
o transporte público para chegar à
UWA. Eles compartilham as refeições e
instalações com a família anfitriã, porém,
têm um quarto só para eles.

O site de acomodações da UWA
fornece informações úteis sobre os
tipos diferentes de acomodações
disponíveis no campus ou em uma
propriedade de Crawley da UWA
www.accommodation.uwa.edu.au
Para obter mais informações ou para
fazer uma reserva, entre em contato
direto através deste site.

Observação: acomodação privada
compartilhada é anunciada localmente
nos quadros de avisos dos estudantes
pelos próprios estudantes.
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ELIZABETH QUAY

Informações gerais
POPULAÇÃO – PERTH
2,02 milhões
FUSO HORÁRIO

A cidade de Perth
Perth oferece um ambiente inspirador para estudo com duas ensolarado, um
ambiente descontraído ao ar livre e belas paisagens naturais. Por muitos anos
seguidos, Perth foi reconhecida como uma das 10 cidades mais agradáveis
para morar do mundo.1
Pessoas de todo o mundo são atraídas
para a Austrália Ocidental. O nosso
estado tornou-se o mais diversificado
culturalmente, com cerca de 30 por
cento da população nascida em outro
local e mais de 170 nacionalidades
representadas em toda a comunidade.2

Uma cidade em transformação

Perth registrou uma das taxas mais
consistentes de crescimento econômico da
Austrália na última década. O crescimento
econômico e populacional de Perth é
impulsionado por uma combinação de
empresas locais e internacionais que atuam
em uma série de indústrias, apoiadas por um
ambiente político estável e pela demanda local.
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Perth é um destino popular para
estudantes internacionais, pois oferece
um ambiente de estudo estimulante
com o mesmo fuso horário de 60%
da população mundial. Fica também
a apenas algumas horas de voo de
diversas cidades asiáticas, facilitando
a manutenção de contato com família
e amigos.

Orientação internacional

Mais de 820 empresas na lista de Valores
Mobiliários (Australian Securities Exchange)
optaram por se instalar em Perth, mais do que
em qualquer outra capital da Austrália.3

GMT +8 (mesmo fuso horário que 60%
da população mundial)
IDIOMA
Inglês
GOVERNO
Democrático (Sistema Westminster)
RELIGIÃO
Total liberdade de credo
MOEDA
Dólar australiano ($AUD)
CLIMA
A Austrália Ocidental tem um clima quente,
com temperaturas acima de 30 graus
Celsius durante grande parte do verão
e raramente ficando abaixo de 15 graus
Celsius durante o dia no inverno.
ESTAÇÕES
Verão: dezembro a fevereiro
Outono: março a maio
inverno: junho a agosto
Primavera: setembro a novembro

Paisagem deslumbrante e
um estilo de vida ao ar livre

Perth é a capital mais ensolarada da Austrália,
e o clima mediterrânico de verões quentes e
secos é ideal para esportes e atividades ao ar
livre. Explore mais a Austrália Ocidental para
descobrir que nosso estado é abençoado com
cenários naturais impressionantes, desde
imponentes florestas de eucalipto e praias
virgens no sudoeste a cordilheiras escarpadas
e desfiladeiros espetaculares de Kimberley.

Mapa fora de escala.
THE BELL TOWER

PRAIA DE
TRIGG

CIDADE DE PERTH
KINGS PARK
AEROPORTO DE
PERTH
PRAIA DE
COTTESLOE

UWA
CELT

ILHA DE
ROTTNEST

KINGS PARK

UWA

RIO SWAN

OCEANO ÍNDICO

FREMANTLE

Onde fica o UWA CELT?

FREMENTLE
TERRITÓRIO DO
NORTE
AUSTRÁLIA
OCIDENTAL

UWA

QUEENSLAND
AUSTRÁLIA
MERIDIONAL
NEW SOUTH
WALES
TERRITÓRIO
DA CAPITAL DA
AUSTRÁLIA
VICTORIA

ILHA ROTTNEST

Não muito longe do centro da cidade
de Perth, o UWA CELT está localizado no
belo campus de Claremont da UWA.
Claremont oferece fácil acesso por
transporte público frequente com
tarifas com desconto para estudantes
internacionais.
O UWA CELT está a apenas 4 km do
Campus de Crawley da UWA.

TASMÂNIA

Referências
1 Summary of the Liveability Ranking and Overview
(Resumo da Classificação de Qualidade de Vida e Visão
Geral), agosto de 2015, Economist Intelligence Unit
2 Relatório Anual Celebrate WA 2014, em abril de 2016,
celebratewa.com.au
3 Cidade de Perth, em abril de 2016
perth.wa.gov.au/business/key-industry/resources
4	
QS Melhores Cidades para Estudantes 2016, em abril de 2016
topuniversities.com/city-rankings/2016

Segura e receptiva

Perth oferece um alto padrão de vida e
alcançou classificações positivas (35º) nas
Melhores Cidades para Estudantes 2016
publicadas pela QS Top Universities.4

Instalações convenientes

Perth é a primeira e única cidade da Austrália
a oferecer Wi-Fi gratuito público no CBD – uma
ótima maneira de se manter em contato com
a família e amigos enquanto estiver fora e
agitando.

Transporte

O sistema de transporte público de Perth
facilita a locomoção pela cidade e pelo campus
principal da UWA. Os estudantes internacionais
recebem um desconto de 40%, patrocinado
pelo governo da Austrália Ocidental em todos
os transportes públicos. Perth também tem
ônibus gratuitos chamados CATs que operam
em torno do distrito empresarial central.
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Austrália Ocidental

PINNACLES

VINHEDOS DE MARGARET RIVER

COOGEE

LOCAL: CABO AUGUSTA
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VALLEY OF THE GIANTS

KALBARRI

OUTBACK AUSTRALIANO

A visão geral
A Austrália Ocidental abrange um terço
do continente australiano. Com mais
2,5 milhões de quilômetros quadrados
(um milhão de milhas quadradas), a
Austrália Ocidental estende-se por duas
zonas climáticas diferentes. Quando
está calor e seco no norte do estado,
está frio e úmido no sul. Delimitada
em grande parte pelo deserto a leste,
a Austrália Ocidental é cercada por
12.500 quilômetros (7.813 milhas) da
costa mais inexplorada do mundo a
oeste. A Austrália Ocidental é uma
terra agraciada por alguns dos cenários
naturais mais impressionantes do

mundo, inclusive pelos golfinhos de
Monkey Mia, a cadeia de montanhas
Bongle Bungle com 350 milhões de
anos, e as altas florestas de eucalipto
no sudeste. Aventure-se além de Perth
para conhecer um vasto país que
proporciona experiências incríveis.
Maravilhe-se com as paisagens
desenhadas pela natureza ao longo de
milhões de anos. Mergulhe na cultura
aborígine. Conheça de perto a flora e a
fauna singulares da Austrália. Situada
no extremo norte, está a região de
Kimberly, um acidente geográfico
muito antigo com montes escarpados

e profundos desfiladeiros com praias
de areia cristalina. A região de Pilbara
é o coração da Austrália Ocidental e
oferece oportunidades incríveis de
aventura e ecoturismo. O norte, por
sua vez, apresenta florestas naturais
e vinhedos do sudeste. Onde quer que
você vá, suas lembranças durarão
para sempre.
Para mais informações sobre o que ver e
fazer em Perth e na Austrália Ocidental,
acesse: www.westernaustralia.com
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Como se candidatar
COMECE AQUI
b. Envie uma solicitação diretamente ao Centro. Encaminhe

Se você deseja estudar no Centro de Ensino de
Inglês da Universidade da Austrália Ocidental, veja a
seguir algumas etapas para facilitar a sua solicitação.

o formulário de solicitação preenchido e assinado para:
Escritórios para inscrição no UWA CELT em:
E-mail: enrolments-celt@uwa.edu.au

1

Decida em que curso gostaria de se
matricular

Consulte este folheto e o site do UWA CELT - www.celt.uwa.
edu.au/courses - para escolher um programa adequado
aos seus objetivos.

2

Escolha um visto apropriado para
o seu curso e duração de estudos

Você pode estudar em tempo integral ou em meio período
por até 12 semanas se tiver um visto de visitante ou por até
17 semanas com um visto de trabalho em férias. Se quiser
estudar por mais tempo, você deverá se inscrever para cursos
em tempo integral com um visto de estudante. Verifique o site
do Departamento de Imigração e Proteção de Fronteiras,
www.border.gov.au, para consultar as exigências de vistos.

3

Preencha o formulário

Visite o nosso site - www.celt.uwa.edu.au/courses/apply
- para fazer download do formulário de inscrição. Preencha
todas as seções do formulário, incluindo dados pessoais, plano
de estudo e informações sobre visto. Leia os termos e condições
de inscrição antes de preencher e assinar o formulário.

4

Envie o seu formulário ao Centro

a. Através de um representante da Universidade.
Aconselhamos o envio do seu formulário através de um
dos representantes oficiais do Centro. Para obter uma lista
completa, visite: www.celt.uwa.edu.au/courses/apply
Nossos representantes o ajudarão a redigir em inglês
seus pedidos de acomodações e vistos, e também
fornecerão uma variedade de outros serviços;

OU

26 Universidade da Austrália Ocidental

5

Carta de oferta

O Centro processará a sua solicitação e lhe enviará uma carta de
oferta e aceitação dos documentos. Essa carta incluirá uma fatura
do seu curso e outras taxas aplicáveis (incluindo alojamento,
se solicitado, e cobertura de seguro de saúde para estudante
internacional, se você estiver solicitando um visto de estudante).

6

Aceitação

Ao receber a sua carta de oferta, você deve assinar os
documentos de aceitação e devolvê-los com o pagamento
diretamente ou por um representante oficial do CEL no exterior.
Uma vez recebida a documentação, o Centro lhe enviará
informações de orientação, juntamente com a sua Confirmação
de Matrícula (CoE), que você precisará para dar início ao
processo de obtenção do visto (se estiver solicitando um
visto de estudante).

7

Providências para viagem e visto

Você deverá fazer os seus próprios planos de viagem e obtenção
do visto. Se você precisar de orientação ou assistência adicional,
os representantes internacionais do UWA CELT também poderão
ajudar nessas providências. Os estudantes com visto de trabalho
de férias deverão providenciar seu próprio seguro de saúde antes
da viagem. Recomendamos que todos os estudantes adquiram
seguro de viagem particular para a cobertura dos seus pertences
pessoais durante todo o período de estudo e durante qualquer
permanência prolongada na Austrália.
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Diferencie-se com as
qualificações da UWA

Buscar o impossível
UWA CELT (Centre for English Language Teaching)
Universidade da Austrália Ocidental
M429, Perth, WA 6009, Austrália
T.: +61 8 6488 3539
E.: marketing-celt@uwa.edu.au
celt.uwa.edu.au
facebook.com/UWACELTStudents

É proibido fumar no campus da UWA.
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