
INGLÊS
Faça um curso de inglês e melhore seu domínio de 
inglês para a vida cotidiana. Temos novas admissões às 
classes a cada cinco semanas aproximadamente, com 20 
horas por semana de aulas, proporcionando muito tempo 
para você praticar seu inglês quando estiver explorando 
por aí. É perfeito se você está morando ou viajando na 
Austrália com visto de trabalho nas férias ou de trabalho 
temporário.

CAMINHO
Melhore suas habilidades no idioma inglês com nossos 
cursos de inglês para objetivos acadêmicos projetados para 
alcançar os requisitos de proficiência do idioma para a maioria 
dos cursos da CQUniversity e transição para um diploma, 
graduação ou pós-graduação.

www.cqu.edu.au/cquenglish

VIAGENS DE ESTUDO
Nossas viagens de estudo acontecem de uma a doze 
semanas e oferecem a mistura perfeita do estudo de 
inglês e as excursões turísticas e atividades culturais mais 
populares. Você mergulhará em experiências universitárias 
incluindo workshops de realidade virtual, aumentada 
e mista, programas STEM e atividades de proteção 
ambiental. Uma viagem de estudo customizada pode ser 
organizada e adaptada às suas necessidades específicas.

www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours

A CQUEnglish dará a você as habilidades e a 
confiança para a comunicação diária em inglês e 
para o estudo acadêmico. Nós temos professores 
altamente qualificados e dedicados que podem 
ajudar você a vivenciar o aprendizado em inglês 
em um ambiente motivador. Nossas classes 
pequenas proporcionam uma interação maior 
com grande foco em seu sucesso e bem-estar. 
Não importam quais são as necessidades do seu 
inglês, nós podemos ajudar você a alcançar seus 
objetivos.

POR QUE ESTUDAR INGLÊS CONOSCO?

Nós oferecemos um teste de colocação gratuito. 
Nós também reconhecemos os testes de inglês 
IELTS, TOEFL, TOEIC, PTE, CAE, CPE e EIKEN.

Escolha entre os câmpus de Brisbane, 
Melbourne, Rockhampton e Sydney.

Desenvolva suas habilidades para provas em 
nosso Centro de Linguagem CQUEnglish 
autorizado em Rockhampton.

Acesse nossas instalações premium da 
universidade, inclusive na segurança do campus.

Aproveite workshops, atividades sociais 
e suporte acadêmico gratuitamente.

Tenha o benefício de datas de início 
flexíveis e classes pequenas.

Economize aproximadamente 25% 
se você estiver qualificado para um 
desconto na taxa de ensino.

CURSOS DE INGLÊS 2021
CQUENGLISH

96,3%
PARA SUPORTE AO ESTUDANTE * 

A CQUni tem orgulho de fornecer 
a melhor experiência de suporte ao 
estudante para nossos alunos.

SUPORTE NO IDIOMA INGLÊS
Seu calendário terá classes de manhã ou de tarde, 
permitindo que você tenha tempo para comparecer 
a discussões com seus professores, para deveres 
de casa em grupo, para participar de atividades 
acadêmicas e para explorar a cidade e arredores com 
seus novos amigos.

Barômetro do Ensino do Idioma Inglês (ELT) 2019-2020
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ENTRE EM CONTATO
www.cqu.edu.au/international-enquire
language-enquiries@cqu.edu.au
+61 3 9616 0606

CURSO PONTUAÇÃO IELTS  
(ou equivalente)

TAXA 
SEMANAL* DATA DE INÍCIO DATA DE 

TÉRMINO BRISBANE MELBOURNE ROCKHAMPTON SYDNEY

Inglês Geral 2 (GE2) 
Código CRICOS: 017012A 

Entrada: 4.0
Saída: 4.5

Desenvolva suas  
habilidades de comunicação. 

415

22 Fevereiro 14 Maio 

12 Abril 18 Junho

9 Agosto 15 Outubro

22 Novembro 11 Fevereiro 2022  

Inglês Geral 3 (GE3) 
Código CRICOS: 017012A 

Entrada: 4.5
Saída: 5.0

Desenvolva suas  
habilidades de comunicação.

415

22 Fevereiro 14 Maio

17 Maio 6 Agosto 

5 Julho 10 Setembro 

18 Outubro 24 Dezembro 

Inglês para objetivos 
acadêmicos 1 (EAP1) 
Código CRICOS: 069709D 

Entrada: 5.0
Saída: 5.5

Diploma ou certificado 
CQUniversity. 

415

11 Janeiro 26 Março 

17 Maio 6 Agosto

13 Setembro 19 Novembro 

Inglês para objetivos 
acadêmicos 2 (EAP2) 
Código CRICOS: 017006K 

Entrada: 5.5
Saída: 6.0

Maioria dos bacharelados  
ou mestrados CQUniversity 
(por curso). 

415

22 Fevereiro 14 Maio 

12 Abril 18 Junho 

9 Agosto 15 Outubro 

22 Novembro 11 Fevereiro 2022 

Inglês para objetivos 
acadêmicos 3 (EAP3) 
Código CRICOS: 091931C 

Entrada: 6.0
Saída: 6.5

Qualquer curso da 
CQUniversity exigindo 6.5 
no IELTS.

415

12 Abril 18 Junho 

9 Agosto 15 Outubro 

22 Novembro 11 Fevereiro 2022 

Preparação para o 
IELTS

Entrada: 6.5
Saída: 7.0 
 
Pratique suas habilidades de 
texto usando os materiais de 
estilo de teste IELTS. 

415

23 Novembro 2020 26 Fevereiro 

12 Abril 2 Julho 

15 Novembro 18 Fevereiro 2022 

* Taxas em dólares australianos A$. Economize aproximadamente 25% se você estiver qualificado para um desconto na taxa de ensino. Material do curso incluído.

Verifique seu nível de 
inglês para ajudar você 
a escolher um curso 
em nosso quiz on-line 
gratuito.

 CONNECT
www.cqu.edu.au/connect

@CQUniversityAustralia

@CQUni

@CQUniversity

@CQUni

/CQUniversity

/CQUniversityAU

“Meu inglês não era muito bom no começo, mas melhorou 

significativamente ao estudar na CQUni.

Eu também recebi uma meta de pontuação de 6.5 no teste

 IELTS antes de iniciar o EAP3.”

– Jisue Kim, Coreia


