Requisitos financeiros
TAXAS (2017–2018)
Programa

Duração

Taxa

Incluído nas taxas escolares

Não incluído nas taxas
escolares

EAP

8 semanas (½ sem.)

CAD 3.200 - Est. estr.

16 semanas (1 sem.)

CAD 1.908,29 - Est. can.

Taxa escolar, seguro saúde, outras
taxas obrigatórias, acesso às
instalações e aos serviços de apoio
do Humber

Hospedagem, planos de
refeições, outros custos de vida

2 semanas

CAD 2.075

3 semanas

CAD 2.825

4 semanas

CAD 3.525

5 semanas

CAD 4.300

Taxa escolar, seguro saúde,
hospedagem em residência no
campus, plano de refeições completo,
recepção no aeroporto, maioria das
atividades, acesso às instalações e
serviços de apoio do Humber

Tudo incluído. Taxas alternativas
são disponibilizadas para
estudantes que providenciarem
sua própria hospedagem ou
estadia em casa de família

SLP
(Verão de
2018)

Inglês para Fins Acadêmicos
Programas de Idiomas de Verão
Ensino do Inglês como Segunda Língua

Caminhos para o Humber
 Colocação no EAP usando o teste de colocação on-line
do Humber:
O Centro de Aprendizagem de Inglês tem seu próprio teste
de colocação. Você pode fazê-lo em seu país de origem
quando se candidatar a um curso oferecido no Humber.
O teste avalia seu nível de conhecimento de inglês e
informa quantos níveis do EAP você precisa estudar ou se
pode ir diretamente para o programa de sua escolha.

 Colocação no EAP usando IELTS ou TOEFL
 Colocação no EAP ao chegar no Humber
*As pontuações dos testes são válidas somente se forem feitos no máximo
oito meses antes de chegar ao Humber.

Admissão condicional aos programas do Humber por meio do EAP
Os estudantes estrangeiros matriculados no EAP podem
receber ofertas condicionais de admissão na maioria dos
programas do Humber.

CAMINHOS DO EAP:

A conclusão do nível 8 do EAP atende aos requisitos de
proficiência no idioma para admissão na maioria dos
programas do Humber. Os estudantes que concluírem o
nível 8 sem reprovações e com os índices de aprovação
apropriados (ver Caminhos do EAP) não precisam fazer
testes do IELTS ou TOEFL.

 Conclusão do nível 8 com 75% de aproveitamento >
programas de graduação do Humber

 Conclusão do nível 8 com 60% de aproveitamento >
programas de diploma do Humber

 Conclusão do nível 8 com 80% de aproveitamento >
programas de pós-graduação do Humber
*Atender ao requisito de proficiência mínima no idioma não é garantia de
admissão no programa.

COMO FAÇO PARA REQUERER MATRÍCULA?
Para candidatar-se ao EAP e esclarecer dúvidas, entre em
contato com:

Para candidatar-se ao SLP e esclarecer dúvidas, entre em
contato com:

Estudantes canadenses: http://www.ontariocolleges.ca/home
Estudantes estrangeiros: http://international.humber.ca/

E-mail: slp@humber.ca
Web: humber.ca/liberalarts/programs/summer-language-program-slp

E-mail: international@humber.ca
Web: international.humber.ca, humber.ca/liberalarts/elc/eap

CONECTE-SE CONOSCO NAS REDES SOCIAIS
English Language Centre–Humber

@elc_Humber

The English Language Centre

bit.ly/1OYLi7o

Saiba mais em
humber.ca/liberalarts/elc

@ELC_Humber

Centro de Aprendizagem de Inglês

humber.ca/liberalarts/elc

CENTRO DE APRENDIZAGEM DE INGLÊS
O Centro de Aprendizagem de Inglês desempenha um
papel vital na comunidade do Humber. Nossos programas
são criados especificamente para ajudar a atender às
necessidades em termos de idioma dos estudantes
que querem:

 Fazer cursos acadêmicos de ensino superior
 Desenvolver o domínio do inglês visando promoções
no trabalho
 Aumentar sua desinibição com o inglês falado

Características do Inglês para Fins Acadêmicos (EAP)
 Caminho direto para os alunos do nível 8 do EAP para
ingressar nos programas acadêmicos do Humber
 92% dos alunos do EAP se formam e ingressam
diretamente nos programas acadêmicos do Humber sem
precisar fazer exames adicionais
 Metodologia que integra todas as habilidades (leitura,
redação, compreensão oral, expressão oral) com
ênfase especial em redação nos contextos acadêmico
e profissional

 Acelere sua aprendizagem e receba créditos relevantes
para cursos de ensino superior durante nosso programa
EAP que podem ser aplicados ao seu programa de
educação acadêmica ou técnica.
 Concentre-se no idioma que você precisa reforçar e
aproveite as oportunidades de ensino individual gratuitas.
 Faça o curso intensivo de preparação para o exame IELTS
e faça o exame no centro de exames do próprio Humber.

DATAS DE INÍCIO DO EAP, 2017-2018
Sessão: 2

Sessão: 3

Testes

Quarta-feira, 30 de agosto

Quarta-feira, 25 de outubro

Quarta-feira, 3 de janeiro

Início das aulas

Terça-feira, 5 de setembro

Segunda-feira, 30 de outubro

Segunda-feira, 8 de janeiro

Sexta-feira, 20 de outubro

Sexta-feira, 15 de dezembro

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Sessão: 4

Sessão: 5

Sessão: 6

Testes

Quarta-feira, 28 de fevereiro

Quarta-feira, 25 de abril

Quarta-feira, 20 de junho

Início das aulas

Segunda-feira, 5 de março

Segunda-feira, 30 de abril

Segunda-feira, 25 de junho

Fim das aulas

Sexta-feira, 20 de abril

Sexta-feira, 15 de junho

Sexta-feira, 10 de agosto

Etapa CEFR

Nível 1

n/a

Horas por semana

Foco do programa

Nível 1 – Iniciante avançado

15 horas de inglês

Nível 2 – Intermediário baixo

3 horas de matérias opcionais

90 horas de estudo por nível:
Expressão oral, compreensão oral, redação.
leitura.
Gramática, vocabulário, pronúncia.

Programa de atividades completo

Nível 4 – Intermediário alto
Nível 5 – Avançado

DATAS DE INÍCIO DO SLP EM 2018
Número de semanas

IELTS

2,0

TOEFL iBT

32 (nenhuma pontuação
abaixo de 8)

Cursos do EAP abrangidos em cada nível
(mais laboratório de informática/estudo dirigido por
iPad semanal)
Habilidades de idiomas
integradas

Estratégias de comunicação
e acadêmicas

O SLP é um programa de idioma e cultural intensivo. Em
uma semana típica, há aulas de idioma no período da
manhã e cursos opcionais no início da tarde. Há também
oportunidades para participar de eventos socioculturais e
esportivos organizados por nossos líderes de atividades. Os
fins de semana geralmente envolvem passeios de um dia
para Toronto e locais turísticos, museus e festivais de Ontário.

Nível do SLP

Nível 3 – Intermediário

NÍVEIS DO EAP
Nível do
EAP

Se você quiser conhecer a vida em um campus canadense,
melhorar seu conhecimento de idiomas, especialmente seu
grau de confiança ao falar e ouvir, então este programa é
para você.

NÍVEIS DO SLP

Sessão: 1

Fim das aulas

Programa de Idiomas de Verão (SLP)

Semanas
de estudo
8

Primavera
Início

5
4
3

Verão
Término

Início

6 de julho
5 de junho

2

29 de junho
22 de junho
15 de junho

Nível 2

A1-1 a A1-2

2,5

36 (nenhuma pontuação
abaixo de 9)

Habilidades de idiomas
integradas

Estratégias de comunicação
e cadêmicas

8

Nível 3

A1-2 a A2-1

3,0

40 (nenhuma pontuação
abaixo de 10)

Habilidades de idiomas
integradas

Estratégias de comunicação
e cadêmicas

8

Ensino do Inglês como Segunda Língua (TESL)

Nível 4

A2-1 a A2-2

3,5

44 (nenhuma pontuação
abaixo de 11)

Habilidades de idiomas
integradas

Estratégias de comunicação
e acadêmicas

8

Nível 5

A2-2 a B1-1

4,0

52 (nenhuma pontuação
abaixo de 13)

Habilidades de idiomas
integradas

Estratégias de comunicação
e acadêmicas

8

Nível 6

B1-1 a B1-2

4,5

56 (nenhuma pontuação
abaixo de 14)

Habilidades de idiomas
integradas

Estratégias de comunicação
e acadêmicas

8

O Humber é especializado na formação de professores
e o Centro de Aprendizagem de Inglês (ELC) oferece um
programa de pós-graduação em Ensino do Inglês como
Segunda Língua (TESL) em período integral:
www.humber.ca/liberalarts/elc/tesl

Nível 7

B1-2 a B2-1

5,0

64 (nenhuma pontuação
abaixo de 16)

Habilidades de idiomas
integradas

Leitura e pesquisa

8

Nível 8

B2-1 a B2-2

5,5

72 (nenhuma pontuação
abaixo de 18)

Habilidades de idiomas
integradas

Sociedade e cultura
canadenses *(três créditos em

8

estudos liberais transferíveis)

O ELC também trabalha com professores formados em
outros países para aperfeiçoar suas aptidões em inglês
e familiarizá-los com o ensino superior no Canadá e os
campos acadêmicos oferecidos pelo Humber.

Saiba mais em
humber.ca/liberalarts/elc

Término
10 de agosto

10 de julho

13 de agosto
27 de julho
20 de julho

Podemos criar programas para o corpo docente aprender
com os especialistas do Humber, por exemplo, nas
áreas de administração, hospitalidade, lazer e turismo, e
tecnologia aplicada.
Para obter mais informações sobre estas oportunidades,
entre em contato com Stephen Allen, diretor do ELC, em
stephen.allen@humber.ca

