
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Language 
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EXCLUSIVAMENTE NO CAMPUS DE FREDERICTON 
UMA MANEIRA COMPROVADA DE 

APRENDER INGLÊS 

A EXPERIÊNCIA ELP 
Desde 1950, o English Language Programme (ELP) da University of New Brunswick tem auxiliado as pessoas que 
não falam inglês a aprender esse idioma. O programa construiu uma sólida reputação e é a primeira escolha 
daqueles que estão realmente comprometidos com o aprendizado da língua inglesa. 
 
O ELP foi elaborado de forma a fazer com que os alunos, logo de início, vivam e atuem em um ambiente onde o 
inglés é a linguagem corrente. A metodologia holística “viver e aprender” é rápida e intensiva e proporciona uma 
experiencia dinâmica e ativa. Você aprende com sua participação na sala de aula e com as atividades culturais e no 
dia-a-dia.  Em todos os programas e formatos, o idioma de ensino é o inglês e os alunos assinam um Contrato de 
Compromisso para que interajam e se comuniquem em inglês durante todo o Programa. 

 
NOSSOS PARTICIPANTES 
Participantes de todas as faixas etárias e contextos culturais ajudam a criar um ambiente de aprendizado 
internacional estimulante. Todos os anos, o Programa atrai estudantes de mais de 70 países de todo o mundo. O 
ELP é uma ferramenta usada por empresários, profissionais, aposentados e estudantes de âmbito local, provincial, 
nacional e internacional. 

A relação de clientes inclui os governos provinciais e federal, grandes indústrias e empresas internacionais, 
agências e instituições educacionais globais, comunidade de pequenas empresas, agências prestadoras de 
serviços e iniciativas empresariais. 

 
  Pirkko Otra-aho, Finlândia 

“Depois de duas semanas em Fredericton percebi que estava 
sonhando e “pensando” em inglês, ao invés de traduzir. 
Por isso é que digo que o curso é para ‘aprender’ inglês, 
não somente estudar.” * 
 
       



   
 

NOSSA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS  
E INSTRUTORES 
Os instrutores do ELP são reconhecidos nacional e internacionalmente por 
sua expertise em diversas áreas de desenvolvimento de programas de  
estudos. Eles são incentivadores, atenciosos e apaixonados por aquilo que  
ensinam. Eles formam um grupo diversificado oriundo de uma variedade de 
contextos acadêmicos, incluindo administração, educação, inglês, 

 

  Pascal Pelchat, Quebec, Canadá 
“Eu me senti como parte de uma família 
e não mais um número da lista. A qualidade 
dos professores e de seu conhecimento de 
inglês permite que os estudantes melhorem 
eficazmente em seu próprio ritmo” *

cinesiologia, ciência política, psicologia, sociologia, entre outros. Treinados conforme a filosofia e metodologia ELP, são 
capazes de identificar as necessidades individuais dos estudantes que tentam aprender e ser bem sucedidos em um novo 
ambiente. Nosso corpo docente recebe treinamento sobre comunicação com pessoas de todos os níveis de proficiência de 
inglês. O grupo como um todo abrange instrutores que falam mais de doze idiomas e, portanto, muitos deles conhecem na 
prática o que é aprender uma nova língua.
 
PROGRAMAS E SERVIÇOS 
O English Language Programme da UNB tem diversos formatos e serviços criados para permitir que pessoas de todos 
os níveis de conhecimento adquiram confiança e competência no idioma alvo. Cada programa é personalizado para 
atender às necessidades de cada estudante. 

FORMATOS DOS CURSOS OFERECIDOS 
SUBMARINE© IMMERSION (IMERSÃO TOTAL INTENSIVA) 

    Essa abordagem engloba aulas e atividades em tempo integral. 
• Durante os meses de maio/junho e julho/agosto, ao longo de um período de cinco semanas, são oferecidas aulas a 

estudantes com idade acima de 18 anos. Os estudantes canadenses podem se candidatar a uma bolsa de estudos 
federal acessando www.englishfrench.ca 

 
INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS 

• Formato de Período Completo de Inglês Intensivo – Mais de 35 horas por semana; setembro-dezembro 
/ janeiro-abril / maio-junho 

• Formato de Período Parcial de Inglês Intensivo – Mais de 35 horas por semana; setembro-outubro / janeiro-fevereiro 
• Aulas no período da tarde, um bloco de três horas por semana; alunos de graduação e pós-graduação 

AULAS DO IDIOMA INGLÊS 
• Aulas particulares disponíveis para atender a necessidades individuais 
• Aulas diárias, em módulos de uma semana; com 10, 15, 25 horas semanais 

FORMATOS ESPECIALIZADOS/WORKSHOP DIRIGIDOS 
• Cursos on-line • Serviços de avaliação 

   • Programas de Estudo no Exterior • Learning on the Move©  
• Independent Language Management Workshop Series© • Professional/Labour Market Language Training©  
• Workshops de Desenvolvimento Profissional    • Programas em Grupo personalizados disponíveis 

  Angela Amparo Cuellar Chaves, Colômbia 
“Ao tentar me decidir onde fazer meu curso de inglês, perguntei aos meus amigos 
e colegas como havia sido sua experiência no aprendizado de inglês. Acabei. 
percebendo que o único entre eles que sabia falar inglês era aquele que havia 
feito o ELP em Fredericton. Por isso eu escolhi Fredericton.” * 
 
 
 

Experimente a flexibilidade, a intensidade, a qualidade e a facilidade de adaptação do ELP!

http://www.englishfrench.ca/


AFILIAÇÕES 
O ELP da University of New Brunswick é um dos membros fundadores do antigo Council 
of Second Language Programs (Conselho dos Programas de Segundo Idioma) do Canadá, 
é membro fundador da Languages Canada e é associado ao TESOL Internacional 
(Professores de Ensino de Inglês como Segundo Idioma). 

 
A CIDADE DE FREDERICTON 

     Segura, limpa, amigável… é como viver em um jardim! 
O English Language Programme da UNB está localizado na cidade de Fredericton, capital da 
província canadense de New Brunswick. Fredericton está situada ao longo das margens do belo 
rio St. John, no centro da província e é um excelente lugar para se viver, estudar, trabalhar e 
praticar esportes. Essa cidade pitoresca possui ruas arborizadas, casas vitorianas e atrações de 
primeiro nível. Fredericton é conhecida por suas artes, eventos culturais e atividades  
esportivas. A cidade tem longas trilhas para caminhadas e enormes espaços verdes e parques. 
O Aeroporto Internacional de Fredericton está a 15 minutos de carro do campus. 

 Para mais informações sobre a cidade de Fredericton, acesse www.tourismfredericton.ca  
 
 
 

  Shuang Song, China 
“Tenho muitos amigos que estão procurando 
uma oportunidade para estudar fora da China e 
les disse que se queriam um bom lugar para 
estudar que viessem aqui.” * 

 
                 *Traduzido do inglês 
 

go.unb.ca/elp 
Para mais informações e matrículas entrar em contato com: 
UNB English Language Programme 
Room 112, 10 Mackay Drive, Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 5A3 
Tel: 1 506 453-3564  
Página web: go.unb.ca/elp Email: ELP@unb.ca 
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