
Seu destino internacional para Educação

TREINAMENTO LINGUÍSTICO PERSONALIZADO  • INGLÊS COM OBJETIVO ACADÊMICO INTRODUÇÃO 

AOS COSTUMES CANADENSES*   • INGLÊS PARA PROFISSONAIS DE NEGÔCIOS INGLÊS PARA 

EDUCADORES*  • PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO ESTUDANTIL • TREINAMENTO E TESTES PARA IELTS

Bem vindos ao
Centro de Cultura & 

Idiomas 
da Mohawk College

Seu destino internacional para Educação

Nível de Pós-Graduação, 2 anos

Em 2015 ,vamos começar a oferecer uma série 

de ótimos programas com grande procura, 

tais como:

Práticas canadenses na área da saúde 
Tecnologia da computação
Comércio Exterior
Gestão de Farmácias
Redes Sociais 

*Aprovação pendente

• Formato de 2 anos permite a elegibilidade 

para visto de trabalho de 3 anos.

• Munitores, conselheiros e mentores internacionais

• 2-4 semanas de involvimento comunitário

• Formação e integração no mercado de trabalho 
canadense

• Treinamento em procedimentos de imigração 
canadense

• Potencial isenção por experência/educação 

para acelerar sua carreira

• Programas adicionais para certificados específicos

IELTS Testes e Centro de Formação

Testes acadêmicos e Gerais para IELTS serão 

oferecidos duas vezes por mês, assim como, 8 

semanas de cursos de preparação para IELTS 

ao decorrer do ano.  Matrícula será disponível 

pessoalmente ou online. Para Maiores 

informações visite nossa página 
www.mohawkcollege.ca/ielts ou email  

ielts@mohawkcollege.ca

Por favor, confirmamos que todas as informações estão 
corretas na hora da impressão.
Informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Mohawk College
International, J107
135 Fennell Avenue West
Hamilton, Ontario L9C 1E9

P: 905-575-2254
F: 905-575-2362
E: intered@mohawkcollege.ca

M O H A W K C O L L E G E . C A / I N T E R N AT I O N A L

A Faculdade
   número

Na Grande Toronto e 
área de Hamilton

4 anos seguidos!
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Cursos, Treinamento e suporte
para estudantes internacionais
e profissionais

Inglês para Fins Acadêmicos 
Novos períodos de 7 semanas - Começando em janeiro 

de 2015 
O curso de Inglês para Fins Acadêmicos (EAP) no 
Mohawk é uma série de 7 semanas, projetado para 
desenvolver os alunos em competências linguísticas de 
pré-base para Inglês de nível universitário. O programa 
é destinado a acomodar alunos que chegam em 
diferentes momentos ao longo do ano, e é também 
para aqueles que desejam apenas uma curta 
experiência de vida acadêmica.

Nos níveis mais elevados de EAP, os alunos têm a 
oportunidade de adquirir conhecimento da língua 
inglesa no nível universitário, podendo até ganhar 
créditos, tendo completado os niveis 7 e 8. Quando 
completado o nível 8 os caminhos se abrem, para sua 
entrada na Faculdade ou na Universidade.

Os programas EAP são oferecidos continuamente a cada
7 semanas. O custo de uma sessão de 7-semana é de 2.650 
dólares.

Os estudantes internacionais que 

chegam ao

Mohawk College irão desfrutar de uma 

exitante e gratificante experiência. 

Através do nosso

Centro de Idioma e Cultura (LCC),

oferecemos cursos de idioma em Inglês 

e

formação cultural. Também fornecemos

serviços de ajuda e de orientação para

apoio de novos alunos no seu novo 

país,  para ajudar a garantir uma 

transição sem dificuldades.

1,2 – Iniciante

3,4 – Pre-intermediário

5,6 – Intermediário

7,8 –  Avançado 

Programas de Diploma

Níveis do EAP

Nível de Pós-Graduação, 
certificados de 2 Anos* 
A partir de 2015, Mohawk College irá 
oferecer vários programas com alta 
demanda em coordenação com 
treinamento do idioma Inglês. (Detalhes no 
verso).

Testes IELTS e
Centro de Formação 
Testes e cursos de IELTS são
oferecidos durante todo o ano.
(Detalhes no verso).

Inglês & Cultura para 
Profissionais da área 
de Negócios  
Fornecendo uma idéia do 
ambiente de trabalho norte-
americano, enquanto 
desenvolvendo e 
aprimorando suas habilidades 
de comunicação para os 
negôcios.

Inglês avançado & Técnicas de 
Educação para Professores e 
Educadores 
Proporcionando aos estudantes uma 
variedade de dicas de ensino, 
técnicas e metodologia para tornar 
qualquer forma de ensino mais eficaz 
e interativa. Disponível em um 
formato de duas semanas.

Intensivo de Verão
Cultura e Idioma

Para os estudantes que procuram 
uma combinação de idioma, 
cultura e diversão, este programa 
de quatro semanas fortalece suas 
habilidades linguísticas e ao 
mesmo tempo gera lembranças 
para o resto da vida.

Treinamento de idioma 
personalizado para 
profissionais 
Nós projetamos material para 
cursos em torno das 
necessidades das indústrias e 
juntamos com a aprendizagem 
de línguas, para grupos de 12 
pessoas ou mais. 
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