YO U R
FUTURE
IS HERE

gci.ie

SEU
FUTURA
ESTÀ AQUI

scolha estudar no Galway Cultural Institute e prepare-se para uma experiência
inesquecível. Este é um lugar que você chamará de casa, onde fará amigos para a
vida toda e alcançará a fluência na língua inglesa que você precisa para conquistar
seu sucesso no futuro.

Você é mais que bem-vindo ao Galway Cultural Institute, uma das mais premiadas
escolas da Irlanda, localizada em uma das mais excitantes e interessantes cidades
costeiras do mundo.

If you talk to a man in a language he
understands, that goes to his head.
If you talk to him in his language,
that goes to his heart.
Nelson Mandela
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S E U FUT URO

E ST Á AQ U I

Prédio contemporâneo em uma localização deslumbrante
com vista para o Oceano Atlântico e a Baía de Galway

Desde 1989, a GCI tem oferecido cursos de língua inglesa para estudantes de todo
o mundo – de fato, nós demos boas-vindas para estudantes de mais de 30 países.
Nossas instalações são excelentes e nossos professores são os melhores.
Então, se você precisa do Inglês para estudar, trabalhar ou simplesmente por
prazer, nós podemos oferecer um curso de línguas feito sob medida para suas
necessidades.
04

Education is not
the filling of a pail,
but the lighting
of a fire.
William Butler Yeats

Da esquerda para direita: Prefeito de Galway Padraig Conneely, David Niland CEO GBS/GCI, Celestine Rowland
Diretora Administrativa (MD) GBS/GCI, An Taoiseach, Enda Kenny T.D. Primeiro Ministro da Irlanda, Sr. Frank Greene,
Presidente da Câmara de Comércio de Galway, Sr. Liam Carroll, Prefeito do Condado de Galway.
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NOSSAS INSTALAÇÕES DE
ALTO PADRÃO INCLUEM
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n

Uma deslumbrante localização com vista para o Oceano Atlântico

n

30 espaçosas salas de aula com muita luz natural

n

Telas interativas de última geração em cada classe

n

Wi-Fi 4G gratuito e acesso a computadores e impressoras

n

Amplo saguão e uma grande sala comum que acomoda mais de 120 estudantes

n

Biblioteca completa com acesso ao acervo digital e convencional

n

Café e restaurante que oferecem comidas quentes e bebidas

n

Jardim paisagístico e varanda com vista para a praia Salthill

P O R Q UÊ O GA LWAY
C U LT UR AL
INST ITUT E ?
Um caminho de estudo completo
desde linguagem aos fundamentos e
programas de diploma

Incomparável atendimento e
excelente feedback dos estudantes

Equipe experiente e com alto padrão
de suporte ao estudante

Programas sociais e culturais com
oportunidades de voluntariado

Histórico de excelentes resultados e
progressão dos alunos.

Mais de 30 nacionalidades ao longo
do ano incluindo estudantes Irlandeses

Salas de aula de alta tecnologia com
recursos de ensino digitais e flexíveis

Reconhecimento Nacional e
Internacional: Departamento Irlandês
de Educação (QQI), IALC, EAQUAL

Centro de testes e exames
Cambridge e IELTS

Acesso à escola das 8:00 às 21:30 e
aos sábados pela manhã durante a
baixa temporada
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DO M U N DO
PA R A A I R L A N DA
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MI X D E NAC I ON AL IDA D ES G C I

≤15%

Suiça
Italia
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≤1 2%

França
Espanha

≤9%

Austria
Brasil

≤6%
Mexico
Republica
Tcheca
Coreia

≤ 3%
Alemanha
Polônia
Arabia
Saudita

≤2%

≤1%

Russia Taiwan
Turquia,
Japão Oman

Outros

A Irlanda oferece uma experiência
completamente única e inesquecível
de vida e aprendizado
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As calorosas boas-vindas Irlandesas são lendárias e se estendem aos pubs, clubes e
restaurantes onde você encontrará muito bate-papo e ‘craic’. Culturalmente, a Irlanda
oferece uma rica e respeitada história em literatura, música e artes. Pense em Seamus
Heaney, James Joyce, Oscar Wilde, W.B. Yeats, U2, Kodaline e mais…
Para uma ilha com uma população de apenas 4.5 milhões, a cultura e o estilo de vida
Irlandês viajaram mundo afora. Você pode ler Beckett em Paris, assistir ‘Riverdance’ em
Beijing e inclusive apreciar uma Guinness em qualquer lugar do mundo.
Uma tradição cultural vibrante significa que você sempre poderá fazer algo divertido e
excitante durante a sua estadia, garantindo muitas oportunidades de praticar a língua.
O sotaque Irlandês foi votado como o mais desejável do mundo após o Francês, Inglês,
Espanhol, Americano e Italiano.
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POR QUE
GA LWAY?
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Fundado em 1989, O Galway Cultural Institute é localizado em Salthill em um
prédio contemporâneo e moderno. A localização possui uma deslumbrante
vista para o Oceano Atlântico e está a apenas dez minutos caminhando do
centro da cidade. Nosso espaçoso campus oferece aos estudantes instalações
de aprendizado e ensino de alta tecnologia e qualidade.
Galway é um destino muito atrativo para estudos por conta de suas instituições
de ensino de alta qualidade, sua localização na Wild Atlantic Way à oeste da
costa Irlandesa, sua calorosa boas-vindas e pela hospitalidade.
Seu coração cultural, ambiente ecológico, entusiasmo por desportes e também
festivais e eventos, atraem estudantes, turistas e investimentos de todo o mundo.
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European Capital of Culture 2020

População de 100,000 com 25,000
estudantes em duas universidades de
ponta.
Galway está classificada em 1º lugar
na Financial Times como Micro
Cidade Europeia do Futuro 2016/17
Capital Européia da Cultura 2020

Vencedora do prestigiado prêmio
europeu ‘Green Leaf Environmental
2016’ como pequena cidade europeia
mais ecologicamente amigável.
Galway abriga as maiores empresas
de dispositivos médicos da Irlanda
como a Boston Scientific, Medtronic,
Creganna, Merit Medical, Novate, etc.

É a casa de algumas das mais
importantes empresas de TI do
mundo, como a Cisco, Hewlett
Packard, SAP, EA Games, Avaya, etc.
Uma capital cultural com mais de 30
festivais por ano e localização ideal
para entusiastas de esportes.

Votada em 2015 como a cidade mais
amigável do mundo pela revista US
Travel & Leisure
Distinta Cidade Europeia da
Gastronomia em 2018
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n

O Caminho Atlântico Selvagem

n

As Ilhas Aran

n

Os Penhascos de Moher e o Burren

n

Inishbofin

n

Connemara & Clifden

n

Leenane & Westport

Deslumbrantes paisagens
& preciosidades culturais

S E R V I Ç O S P R Ó X I M O S A E S C O L A
Salthill, onde está localizada a escola, é uma das áreas mais procuradas da cidade de
Galway. A escola está localizada à 10 - 15 minutos caminhando do centro da cidade.
Salthill tem todos os serviços que você precisa diariamente. O que inclui bancos, correios,
mercados, restaurantes, cafés, bares, drogarias, lavanderias, centro médico, clínica
odontológica, delegacia, ponto de taxi e ônibus, bicicletas públicas, calçadão, praia, aquário,
academias, piscinas, torre de mergulho, campos de golfe, etc.
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C H E G A R E M G A LWAY É F Á C I L
A maneira mais fácil de chegar do aeroporto de Dublin ou Shannon é de ônibus.
É barato e eficiente.
Os ônibus do aeroporto de Dublin partem a cada meia hora praticamente o dia todo. A jornada
dura de 2.5 a 3 horas e você sai do aeroporto e salta na última parada (Galway Coach Station).
Do aeroporto de Shannon até Galway você pode pegar o ônibus da www.buseireann.ie (1
hora e meia).
Nós podemos organizar um serviço de recepção ou um taxi privado partindo de todos os
aeroportos ou das estações de ônibus diretamente para sua acomodação em Galway.
A escolha é sua.

A N DA R P O R G A LWAY É FA C I L
Galway é uma pequena cidade estudantil e caminhar é a maneira preferida para se
locomover por aí. É barato, seguro e bom para o corpo e mente. É fácil andar da escola
para o centro da cidade, ou da sua acomodação até a escola. Você ainda pode pegar
um ônibus que pára bem em frente à escola. Muitos estudantes alugam bicicletas pelo
período de sua estadia conosco.
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S UA E STAD I A
There are no strangers in here;
only friends that have not yet met.
William Butler Yeats

Escolher onde vai viver é uma importante decisão quando
você planeja estudar no exterior com a GCI. Caso deseje
morar em uma casa de família ou em uma residência, nós
temos diversas opções para você escolher. Não há dúvidas
de que você viverá a experiência da sua vida em Galway e
nós estamos aqui para te ajudar.
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ACOMODAÇÃO
We understand the importance of feeling at home

Nós oferecemos duas opções principais de acomodação – residencial
e casa de família. Hotéis, pousadas e apartamentos privados também
podem ser arranjados caso solicitado.

R ES IDENC IAS

CASA D E FAMÍLIA

Se você busca um pouco mais de
independência, então escolha uma de
nossas opções residenciais disponíveis ao
longo do ano.

Casa de família é uma ótima maneira de
conhecer pessoas, a cultura local e os
costumes. É a solução ideal para quem
se sente mais confortável vivendo em
um ambiente familiar.

Nossas residências são:
n
n
n

Apartamentos e casas iluminadas,
modernas e totalmente equipadas
Todas localizadas de 5 a 20 minutos da
escola caminhando
Alimentação por conta do aluno

Nossas casas de familia são:
n
n
n

Amigaveis, receptivas e hospitaleiras
Todas situadas de 10 a 25 minutos de
ônibus da escola
Cuidadosamente selecionadas pelo
nosso responsável por acomodações

Elas oferecem:
n

Quartos individuais ou compartilhados

n

Opções de banheiro privativo

n

Acesso gratuito à internet

Por favor note que há opções de refeições
disponíveis na Ozone Coffe Company, caso não
queira cozinhar todos os dias.

Elas oferecem:
n
n
n

Café da manhã e jantar todos os dias,
pensão completa aos fins de semana
Quarto individual (ano todo) ou
compartilhado (verão apenas)
Opções de banheiro privativo
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PASSEA ND O P OR A Í
O variado programa social da GCI aproveita tudo o que está acontecendo na cidade e em
seus arredores. Nós temos relações estreitas com as comunidades artísticas e de negócios,
oferecendo oportunidades para experiência de voluntariado, particularmente para alunos
com estadia de longa duração.
Isso significa que durante sua estadia, você poderá aproveitar eventos mundialmente
renomados como o Festival de Artes de Galway, o Festival de Ostras e as corridas em Galway.
Como um estudante da GCI você pode ser mais que um observador – você pode participar
ativamente de muitos desses festivais. Nós temos acordos para voluntariado com um grande
número de festivais locais e encorajamos nossos estudantes a se envolver e se divertir.
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ENTÃO, ENQUANTO
VOCÊ ESTÁ POR AQUI,
POR QUE NÃO...
... Pegar um barco para
as Ilhas Aran
... Fazer trilha em Connemara
... Windsurf na baía
de Galway
... Voluntariar no desfile
anual Macnas
... Apreciar uma sessão
de jazz no Domingo
de manhã
... Experimentar ostras
frescas em Setembro
no Oyster Festival
... Participar das festas
da escola
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N OSSOS C URS OS
CUR S OS D E I N GL ÊS G ER AL
n
n
n

Inglês Geral Intensivo
Inglês Geral Intensivo Plus
Inglês Geral Super Intensivo

20 aulas por semana
26 aulas por semana
30 aulas por semana

C URS O D E ESTU DOS N O E XT E R I OR
n
n

SAY 20
SAY 30

20 aulas por semana
30 aulas por semana

C URS O D E PR EPA R AÇ ÃO/ PR E - M E ST R A D O
n
n

Curso de Preparação para Universidade
Curso Pré Mestrado

30 aulas por semana
30 aulas por semana

EXAMI NAT ION P R EPAR ATI ON P R OG R A M M E S
n
n
n

Exames Cambridge (FCE, CAE)
Exames Cambridge (CPE)
Exames IELTS

20, 30 ou 36 aulas por semana
30 aulas por semana
30 aulas por semana

S EU C AMIN HO PA RA A P R OF I C I ÊN C I A
LEVELS

Beginner to Proficiency – A1 to C2

C2

Por favor note que essa tabela é apenas um guia. Esses são tempos

C1

influenciado pelos seguintes:

mínimos sugeridos para cada nível Seu progresso no aprendizado é

B2
B1

n

Sua língua materna e o nível inicial

n

Sua motivação, aptidão, idade e histórico acadêmico

n

Seu uso do Inglês fora da sala de aula

n

Fazendo exames internacionais no seu curso

A2

A2
6-18
semanas
A2Pre-Intermediário:
Pre Intermediate:
6-18
weeks

A1 (E)
A1 (B)

A1
10-18
semanas
A1Elementar:
Elementary:
10-18
weeks
A1 Beginner:
Iniciante
A1
1-4
1-4semanas
weeks

Cambridge KET / IELTS 2.0 3.5

18

B1B1
Intermediário:
Intermediate:12-24
12-24

Cambridge PET/ IELTS 3.5 4.5

Cambridge PET/ IELTS

INGLÊS PARA NEGÓCIOS E PROFISSIONAIS
n
n
n

Inglês Geral para Profissionais I & II
Cursos Combinados
Aulas particulares

20 ou 30 aulas respectivamente
26 ou 30 aulas por semana
20, 30 ou 40 aulas por semana

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
n
n
n

Certificação em Liderança e Gerenciamento
Certificação em Marketing e Mídias Sociais
Certificação em Negócios e Empreendedorismo

12 aulas por semana
12 aulas por semana
12 aulas por semana

CURSOS SOB MEDIDA
n
n
n

Curso de Treinamento para Professores
Curso 50+
Cursos para Grupos de Curta Duração

30 aulas por semana
20 aulas por semana
20 ou 30 aulas por semana

Por favor note:
20 aulas são pela manhã. 26, 30, 36 e 40 são aulas de manhã e tarde. Durante a alta temporada as classes
operam em jornada dupla, manhãs e tardes. O planejamento de aulas será entregue no seu primeiro dia.

C2C2
Proficiência:
Advanced:12-48
12-48semanas
weeks
C1C1Avançado:
Advanced:12-36
12-36semanas
weeks
B2 Intermediário Superior:
B2 Upper Intermediate:
12-24 semanas12-24 weeks

4semanas
weeks

4.5 5.5

Cambridge FCE/ IELTS 5.5 6.5

Cambridge CAE / IELTS 6.5 8.0

Cambridge CPE / IELTS 8.0 9.0
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SEU APRENDIZADO
Inicie seu caminho para o sucesso com o Instituto Cultural Galway

TORNE-SE FLUENTE
Imagine ser capaz de se comunicar livremente e com confiança em Inglês. A GCI pode ajudar
você a alcançar a real fluência e preparar você para uma carreira de sucesso ou avançar ainda
mais nos estudos.

T E N H A R E S U LTA D O S
Com sua dedicação e ajuda de nossos especialistas, você pode progredir de um nível à outro
em cerca de seis semanas. Nossa principal preocupação é melhorar suas habilidades de
comunicação, por isso nossos programas são focados em suas habilidades e envolvem intenso
aprendizado baseado em tarefas para que você possa se comunicar efetivamente fora da sala
de aula no mundo real.

O C U R S O C E R TO P R A VO C Ê
Pense sobre o que você quer estudar e mais importante o que você quer alcançar antes de
você começar. Nós podemos direcioná-lo para o melhor caminho de aprendizado.
Os programas são flexíveis e você pode mudar de um para o outro. Você pode mudar de
um programa de Inglês Geral para um de Exames ou Preparação ou ainda pode
complementar seu programa com módulos de negócios e aulas individuais. A escolha é sua.
Todos os cursos estão de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência (CEFR) que
padroniza o nível dos cursos de línguas ao redor da Europa estabelecendo as verificações a
respeito de cada nível.

20

FATO S C H AV E
n Todas as aulas tem duração de 45 minutos
n Níveis são do A1-C1, Iniciante a Proficiente.
Iniciantes devem agendar um mínimo de 30
aulas por semana com duração máxima de
quatro semanas.
n Um teste de nivelamento é obrigatório.
É um teste de gramática e vocabulário
online e deve ser completado ao menos
duas semanas antes do início do curso
n No seu primeiro dia você receberá
orientação, passará por uma entrevista
oral e será colocado em sua classe
n Possuímos uma política de APENAS
INGLÊS na escola e nos arredores
n GCI é um centro de testes Cambridge e IELTS
n Possuímos um telefone de emergência 24/7
n Todos os cursos são de Segunda a Sextafeira, com exceção dos feriados, e as aulas
começam as 9:00 durante a baixa temporada
e as 8:30 durante a alta temporada

n Todos os cursos se iniciam as Segundasfeiras com exceção da Preparação para
Exames, Preparatórios, Pré-Masters,
cursos para 50+ anos e Treinamento
para Professores
n Durante a alta temporada as aulas
acontecem em dupla jornada, manhãs
e tardes, e seu programa de aula será
entregue no primeiro dia.
n A idade mínima durante a baixa temporada
é de 17 anos e durante a alta temporada é
de 16 anos.
n As classes recebem 12 alunos na baixa
temporada e 14 na alta temporada.
n Aulas de Preparação para Exames,
Preparatórios e Pré-Masters comportam
no máximo
n Minigrupos de Inglês Geral para
Profissionais possuem apenas
6 estudantes e estão disponíveis
n O seguro é obrigatório para estudantes não
europeus e deve ser emitido por uma
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G ENE RA L
EN GL I SH
P RO G R A MM ES
S EU FU TU RO COM EÇ A AQU I

Com três opções diferentes e flexíveis, você pode começar sua jornada de
aprendizado assim que quiser. Você pode optar por ter classes apenas pela
manhã (G20) ou aulas pela manhã e tarde (G26, G30), a escolha é sua.
Todos os cursos são acessíveis para estudantes que desejam aprimorar e ganhar
proficiência em Inglês para que você possa atingir os resultados que precisa.

n
n
n
n

n

n

Idade minima: 17 na baixa temporada, 16
na alta temporada
Tamanho da classe: max. 12 na baixa
temporada e 14 na alta temporada
Níveis: A1 (Iniciantes) – C2 (Proficiência)
Indicado para qualquer um que deseje
aprender Inglês

Cursos começam as segundas-feiras
exceto nos feriados, quando começam
nas terças-feiras
Duração do curso: 2 semanas ou mais

n

n

n

Aprimore suas habilidades de comunicação
em Inglês para trabalho, estudos ou por
prazer.
Desfrute de um ambiente tecnologicamente
aprimorado que te ajuda a aprender melhor

Certificado da GCI

Maya Angelou

A bird doesn't sing because it has an
answer, it sings because it has a song.
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STU DY ABR OA D
PR OG R A MM E
Aproveite as vantagens dos cursos de longa duração no exterior que foca em
alunos que dedicam um ano para aprimorar suas habilidades na língua inglesa.
Este é um Curso de Inglês Geral para estudantes não Europeus que desejam
desenvolver suas habilidades e fluência em Inglês e ainda aproveitar uma
experiência única de viver, estudar e trabalhar em Galway.
Existem algumas regulamentações para estudantes não Europeus para viajar a Irlanda para
estudos. Por favor veja em www.inis.gov.ie

n
n
n

Idade Minima: 18 anos
Tamanho da classe: max. 12 na baixa
temporada e 14 na alta temporada
Níveis: A1 (Beginner) – C2 (Proficiency)

n

n
n

n

n
n
n

Cursos começam as Segundas-feiras
com exceção de feriados, quando
começam as Terças-feiras.
Duração do Curso: 25 semanas de aula +
8 semanas de férias
Possuir seguro médico internacional é
obrigatório
As férias devem ser programadas antes
da chegada

n

Aprimore suas habilidades de
comunicação em Inglês para trabalho,
estudos e para seu futuro.
Desenvolva habilidades para continuar
estudando de forma independente
Desfrute de um ambiente
tecnologicamente aprimorado que te
ajuda a aprender melhor

Certificado GCI
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FO UN DAT ION
PR OG R A MM ES
N OSSA VI S ÃO, S EU F UTU R O

Curso de Preparação para Universidade
Ao final do programa os estudantes serão capazes de se comunicar efetivamente, escrever
criticamente, analisar coerentemente e pesquisar profundamente através de uma série de
módulos e tópicos. Eles terão confiança para expressar opiniões e serão capazes de fazer
apresentações que demonstram um entendimento fundamental do material com o qual
estão engajados.

n
n
n

n
n
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Inglês Acadêmico incluindo preparo para
o exame IELTS
Presença em quatro módulos do primeiro
ano do nível universitário da GBS
Nota de Corte: IELTS 5.0+

Cursos começam em setembro e janeiro
Duração do curso: 30 semanas em 2
semestres

n
n
n

n
n
n

Obter o padrão de Inglês requerido para
admissão na Universidade – 6.5+ IELTS
Demonstrar habilidades efetivas de
comunicação em Inglês Acadêmico
Progressão em cursos da GBS e em
outras universidades

Certificado GCI
Certificado de exame IELTS
Certificado do curso GBS com certificados
individuais para cada matéria.

Nossos Cursos de Preparação para a Universidade são desenvolvidos
para preparar você para o estudo acadêmico independente em uma
universidade que fala Inglês em um nível de graduação ou pós-graduação.
Ambos os cursos focam em dominar a língua inglesa e sua habilidade
para se comunicar em um ambiente que enfatiza a importância da escrita
e pensamento acadêmico.

Curso Pré-Mestrado
Nosso curso garante o seu domínio de todos os aspectos da língua inglesa e o prepara para
estudar de forma independente e ter sucesso na pós-graduação. Este é um curso
academicamente desafiador, desenvolvido para alunos internacionais que desejam alcançar
notas altas nos campos de estudos escolhidos no nível de Mestrado

n
n
n
n

n
n

Inglês Academico inlcuindo preparação
para o exame IELTS
Presença em quatro módulos do primeiro
ano do nível universitário da GBS
Nota de Corte: IELTS 5.5+
Direcionamento para um Curso de
Mestrado na Irlanda Entry Levels:

Cursos começam em setembro e janeiro
Duração do curso: 30 semanas em 2
semestres

n
n
n

n
n
n

Obter o padrão de Inglês requerido para
admissão em cursos de Mestrado
Demonstrar habilidades efetivas de
comunicação em Inglês Acadêmico
Prepara você para cursar com sucesso sua
pós-graduação e garante que complete
sua dissertação

Certificado GCI
Certificado de exame IELTS
Certificado do curso GBS com certificados
individuais para cada matéria.
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EX AMI NAT I ON
PR EPARAT I ON
P ROG R AM M E S

_

A PR ENDA H OJE – CONQU I ST E A M A N H Ã

C AM B RIDG E EXA M
PR EPARAT I ON
FCE - Cambridge First (Nível B2) é amplamente aceito por empregadores e universidades como
prova de que seu inglês é suficiente para viver, trabalhar e estudar em um ambiente que fala inglês.

CAE - Cambridge Advanced

(Nível C1) é aceito por mais de 6000 instituições de ensino,

empresas e departamentos governamentais pelo mundo como prova de que seu inglês é suficiente para
estudar em um nível de pós-graduado ou trabalhar em cargos gerenciais.

CPE - Cambridge Proficiency

(Nível C2) demonstra que você possui um conhecimento

excepcional de inglês que se equivale ao de um nativo. Você está apto a estudar em um nível de PhD ou
trabalhar em cargos de gerenciamento sênior.

n
n
n

Tamanho da classe: máximo 14 alunos o
ano todo
Idade Mínima: 17 anos na baixa temporada,
16 anos na alta temporada
Indicado para qualquer um que deseje
obter um certificado de reconhecimento
internacional

n
n
n

n

n
n

n
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Cursos
de
preparação
Cambridge
possuem data fixa para iniciar
Prepare-se para os exames FCE ou CAE
com 20, 30 ou 36 aulas com 12, 6 ou 4
semanas de duração respectivamente
Preparação para exame CPE possui 30 aulas

n
n

Equipare
seu
nível
aos
padrões
internacionais e ganhe mobilidade global
Aumente suas chances de conseguir
empregos e sucesso acadêmico
Testes regulares preparam você para o
exame e melhoram sua familiaridade com
o formato do teste
A GCI é um centro de testes Cambridge

Certificado GCI
O certificado Cambridge será enviado a você
pela GCI cerca de 12 semanas após o exame

Exames internacionais são essenciais quando se trata de cursos de
inglês. Eles te ajudam a estabelecer metas e são cruciais para
futuras oportunidades de emprego e continuação de estudos
em inglês. Nós somos especialistas em guiar você através dos
cursos certos para os exames certos. Seu tempo de estudo é
otimizado e sua prospecção de carreira melhorada enquanto
faz um dos cursos de preparação para exame.

I ELTS EXAM
PR EPAR AT I ON
IELTS

(A1-C2) – Sistema Internacional de Testes na Língua Inglesa é a ferramenta de

%comprovação de habilidades em língua inglesa mais aceita para educação superior e migração em
países de língua inglesa. Não existe aprovação ou reprovação no IELTS, pois a escala de sua nota vai de 19 em cada parte do exame.

BULATS – the Business Language Testing Service

(A1-C2) é usado como uma

eficiente ferramenta para certificação acurada para comunicação em local de trabalho. O teste é feito em um
computador e é adaptável, o que significa que não importa o seu nível, o teste lhe dará um resultado preciso.
Os exames BULATS podem ser realizados a cada duas semanas na escola.

n
n
n

n
n
n

_

Tamanho da classe: máximo 14 alunos
o ano todo
Idade Mínima: 17 anos na baixa
temporada, 16 anos na alta temporada
Indicado para qualquer um que deseje
obter um certificado de reconhecimento
internacional

Cursos de preparação Cambridge
possuem data fixa para iniciar
Preparação para exame IELTS possui
30 aulas em seis semanas
Equipare seu nível aos padrões
internacionais e ganhe mobilidade global

n
n
n
n

n
n

Aumente suas chances de conseguir
empregos e sucesso acadêmico
Testes regulares
Alcance notas de 6.0 a 8.00
Somos um centro de testes IELTS

Certificado GCI
O certificado IELTS será enviado
diretamente a você pela Cambridge

Realizar o exame é parte obrigatória de todos os cursos
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EN GL I SH FO R
B U SIN ESS A N D
PR O F ESS IO NA L S
INGLÊS PAR A O M UN DO DE A MA N H Ã

Em um mundo de negócios internacionais, a capacidade de falar a língua inglesa se
tornou a chave para a comunicação global. Como um profissional ocupado você busca
melhorar seu inglês para sua carreira e para lhe dar uma vantagem competitiva no
local de trabalho. Nós entendemos que você precisa de resultados específicos… e você
precisa deles agora. Na GCI nós oferecemos três cursos diferenciados para você.

Inglês Geral para Profissionais I & II (20 ou 30 aulas respectivamente). Esses cursos foram
desenvolvidos para executivos que querem compartilhar uma experiência de aprendizado com outros
profissionais. Aulas matinais oferecem lições intensivas de Inglês Geral. As aulas à tarde em Inglês para
Profissionais II focam em tópicos de negócios tais como marketing, finanças, gerenciamento, etc.

Cursos Combinados

são uma grande solução para estudantes que querem ter o máximo de
progresso em um tempo limitado. Eles focam em suas necessidades específicas e também em melhorar sua
habilidade geral na língua inglesa. Esses cursos combinam o Curso Intensivo de Inglês Geral com 20 aulas em
grupo (com no máximo 12 ou 14) pela manhã com seis ou dez aulas individuais à tarde, no qual você pode
escolher o que quer aprender.

Aulas Individuais oferecem uma atenção exclusiva e personalizada por parte do seu professor por
20, 30 ou 40 aulas semanais. Nós identificamos as áreas que você precisa e trabalhamos com você em seus
objetivos individuais.

n
n
n

Tamanho da classe: um ou no máximo 6
(exceto em cursos combinados)
Idade Mínima: 25+ para Inglês para
Profissionais
Nível B1 para Inglês para Profissionais. A1C2 para os outros dois programas

n
n
n
n

n
n
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Cursos começam as Segundas-feiras com
exceção de feriados
Duração do Curso: 2+ semanas com
exceção para Cursos Individuais

n

Melhore suas habilidades linguísticas e
profissionais
Desenvolva sua confiança e habilidade de
usar o inglês em ambientes de trabalho
Pratique estruturas importantes e aprimore
sua proficiência
Ultrapasse suas metas pessoais e
profissionais

Certificado GCI

S P ECIA L IST
PR OG R A MM ES

Aprimore sua carreira com um de nossos cursos de curta duração que são ideias para
alunos com necessidades de aprendizado em áreas específicas. Eles também são
direcionar àqueles que não estão em posição de se comprometer com um curso de
graduação de período integral mas que desejam se equipar com habilidades
dinâmicas e transferíveis para o trabalho.

n
n
n
n

Certificate in
Leadership &
Management

Certificate in
Marketing &
Social Media

Certificate in
Business &
Entrepreneurship

Team Building

Customer Relations

Business Planning

Decision Making

Social Media Strategy

Negotiation Skills

Motivation &
Communication

Development of an
online business

Market Research

Adequado para estudantes de negócio e
empresários
Tamanho da classe: máximo 16 alunos
Idade Mínima: 18 anos
Nível: B1

n
n
n
n

n
n
n

Adquira conhecimentos relevantes de
setores da indústria
Explore caminhos mais criativos para uma
carreira de negócios
Melhore suas habilidades de comunicação
para negócios

n

Cursos ministrados em três semanas (em
julho e agosto)
Duração do curso: 2 – 3 semanas
12 aulas de negócios feitas sob medida
com 3 horas para estudo independente
Oportunidade de combinar com os
cursos de inglês matinais

Certificado pela Galway Business School
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TAI LOR ED
PR OG R A M MES
ENE RG I SE S UA C AR R EI RA

Aproveite dos cursos sob medida especialmente desenhados para ajudar participantes a
atualizar e polir sua linguagem, combinando aulas intensivas com uma agenda social ativa.

Curso 50+

Curso de Treinamento para
Professores

n

n

n
n
n

n

30

20 aulas de Inglês Geral em grupos
fechados, para maiores de 50 anos, em
junho e setembro
Reaprenda ou atualize seu inglês com
uma experiência social e cultural
Combine com atividades exclusivas para
seus interesses
Aulas de habilidades mistas com
estudantes pré-intermediários (A2) e
intermediários superiores (B2)
Duração do curso é de 2 semanas

n
n
n
n
n

30 aulas para professores qualificados ou
estagiários
Uso prático de novas tecnologias no
aprendizado de línguas
Foco no desenvolvimento de materiais,
testes e micro ensino
Examine a cultura irlandesa e seu uso nas
aulas
Ofereça opções primárias, secundárias e
CLIL para grupos fechados
Duas semanas em julho ou agosto

S HO RT STAY
G RO UP
PRO G R AMM E
Os cursos de curta duração são desenvolvidos especificamente para se adequar aos
interesses e necessidades dos alunos de 12 a 18 anos, que escolhem viajar por uma ou
duas semanas durante o ano letivo para estudar inglês e ter uma experiência de vida
inesquecível em Galway.
Cursos típicos incluem os itens a seguir, mas podem ser adequados às suas necessidades.

n
n
n
n

n

Especificamente desenvolvido para alunos
de 12 a 18 anos, com no máximo 15 por classe
20 ou 30 aulas em grupos fechados –
dos níveis B1 ao C2
Aulas matinais ou à tarde ou combinação
de ambas
Acomodação em casa de família com
pensão completa – 2 a 3 estudantes por
família
Um responsável para cada 15 alunos
acomodados em casa de família

n
n
n
n
n

n
n

n

Certificado GCI

Foco dinâmico para comunicação efetiva
Cria um equilíbrio entre o aprendizado
e atividades recreativas
Galway é uma cidade segura, acessível
de Dublin, Shannon ou Knock
Três atividades vespertinas gratuitas
incluídas no programa padrão
Canal de emergência 24 horas

Cursos de setembro a maio
Duração do curso: 1 a 2 semanas

S UN DAY

M O NDAY

TU ES DAY

WED N ESDAY

THU R SDAY

FR IDAY

Chegada à GCI

Aulas

Aulas

Aulas

Aulas

Aulas

Encontro na
chegada com
representante da

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Aulas

Aulas

Aulas

Aulas

Aulas

GCI Alocação
para casas de
Familia

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

SATU RDAY

Excursão para os
Cliffs de Moher
(dia todo)

Tour Caminhando Caça ao Tesouro Clube do Filme Museu de Galway

Compras

Departure from Galway Cultural Institute
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ES CO L A D E
N EG Ó CIOS D E
G A LWAY
MUITO MA I S QUE UM C UR S O D E L Í N G UAS

Ter acesso à educação com foco internacional é uma necessidade para nossos estudantes
que querem se manter competitivos no mercado de trabalho global. Nossa missão é
transformar todos os estudantes. Transformação exige curiosidade, coragem e
comprometimento, qualidades que buscamos desenvolver em você.

M OD UL E AWAR DS
U M SEM E ST R E – NÍ VE L 6 O U EQ U I VA LEN T E

Nosso objetivo é oferecer a você uma gama variada de módulos que lhe darão uma ampla
visão sobre assuntos em particular e que vão beneficiar sua carreira e desenvolvimento
pessoal. Cursos podem durar de 8 a 14 semanas. Os módulos são equivalentes ao Nível 6
de Educação Superior de Qualificação Padrão (Ano 1 e 2 da universidade).
Módulos são certificados pela Galway Business School. Para alguns módulos, o aplicante pode
precisar de alguma experiência ou conhecimentos prévios na área.
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SEMESTRE 1 (SETEMBRO)

SEMESTRE 2 (JANEIRO)

Empreendedorismo Gerenciamento

Gestão de Recursos Humanos

Medias Socias

Introdução ao Marketing

Marketing Digital

Gerenciamento de Marketing

Marketing Internacional

Comunicação de Negócios

Gerenciamento de Marketing

Introdução a Contabilidade

Relações Publicas

Contabilidade Financeira

A GALWAY BUSINESS SCHOOL PODE OFERECER OPORTUNIDADES
ADICIONAIS PARA OBTER SUCESSO EM SUA CARREIRA ATRAVÉS DE:
n
n
n
n
n

Programas acadêmicos que engajam sua mente e estimulam seu entendimento
Liderança em ação através do fomento da inovação e criatividade
Um ambiente ideal, centrado no aluno com classes pequenas
e ensino personalizado
Um corpo docente de especialistas, líderes em negócios e pensadores
Visitas a companhias nacionais e internacionais

C ERTIF IC AT E
P RO G R A MM ES
SE U S UCE SS O COM EÇ A AQ U I
UM SE M E ST R E

Estes cursos são ideais para aplicantes com uma necessidade ou interesse específico
em determinada área e que desejam aprimorar suas habilidades de carreira e de vida.
O curso tem duração de 1 -2 semestres (15 ou 30 semanas) e são equivalentes ao nível 6 de
Educação Superior de Qualificação Padrão (Ano 1 e 2 da universidade). Certificado pela
Galway Business School

C E R T I F I C AT E P R O G R A M M E T I T L E

Certificado em
Negócios e Empreendedorismo
Certificado em
Comunicação de Negócios
Certificado em
Vendas e Marketing
Certificado em
Gerenciamento de Marketing

MODULE CONTENT
n
n

Empreendedorismo
Gerenciamento de Negocios
Contemporaneo

n

Introdução ao Marketing

n

n
n
n
n
n
n

Introdução ao Marketing
Gerenciamento de Vendas
Comunicação de Negócios
Gerenciamento de Marketing
Marketing Digital
Marketing Internacional
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B AC HELO R
O F B U SIN ESS
S EU FU TU RO ESTÁ AQUI

Este programa é destinado a oferecer aos estudantes uma educação de
negócios claramente estruturada, assim como inovadora que fornece aos
alunos uma base sólida para o sucesso em sua futura carreira. Os alunos
desenvolverão habilidades necessárias para o mercado de trabalho e também
vão aprender a comunicar informações, idéias e soluções de modo eficiente.
O Bacharel em Negócios (Nível 7) dura três anos letivos e é certificado pela Galway Business
School, em nome da Quality and Qualifications Ireland (QQI).
Para maiores informações por favor leia o material no website da Galway Business School:
www.galwaybusinessschool.ie
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B A H ON O UR S
IN BUS INESS
M ANAG EM EN T

TOP-UP

LI D ER ANÇ A EM AÇ ÃO

Este curso permite aos estudantes aprofundar suas qualificações existentes.
Você aperfeiçoará suas habilidades e conhecimentos e obterá um certificado
em um ano. É ideal para estudantes que querem progredir para qualificações
nível 7 ou equivalente a um grau de honra nível 8. Essas habilidades,
competências e conhecimentos que você adquire por meio de pesquisa,
análise e apresentações são exatamente as habilidades requeridas de um bemsucedido gestor de negócios.
O BA Honours em Gerenciamento de Negócios é conferido pela Universidade de Gales.
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DIRETORES GCI/GBS

Sr. David Niland CEO

Sra Celestine Rowland MD

Cônsul Honorário do México em
Galway e no Oeste da Irlanda

Presidente IALC – Associação
Internacional de Centros de Línguas

Nós somos orgulhosos de nosso atendimento ao cliente

Se você tiver qualquer dúvida que não foi respondida neste
material, por favor não hesite em entrar em contato, pelo e-mail
info@gci.ie ou telefone +353 91 863 100

Estamos sempre felizes em ajudar.
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Contact us for information & enrolment

Ta l k +353 91 863 100
Type info@gci.ie
info@GalwayBusinessSchool.ie
Vi s i t www.gci.ie
www.GalwayBusinessSchool.ie
Galway Cultural Institute
GCI House, Salthill, Galway, H91 CDW4, Ireland

