Fundada há mais de 140 anos, e localizada no
coração do Canadá, a Universidade de Manitoba
é o maior centro de pesquisa acadêmica intensiva
da região.
Mais de 29,000 estudantes cursam os mais de 100
programas disponíveis na Universidade, incluindo
cursos de Graduação, Pós-Graduação (Mestrado
e Doutorado) e estudo de Inglês para fins
acadêmicos. Mais de 17% dos nossos estudantes
são internacionais, representando mais de 100
países e contribuindo para a diversidade cultural
de Winnipeg - Manitoba, que é conhecida pela
simpatia e hospitalidade dos moradores locais.
Internacionalmente reconhecida pela sua
pesquisa inovadora, nossa universidade atrai
professores do mundo todo, e nossos estudantes
lideram as competições mundiais nas áreas de
Engenharia, Ciências e Negócios.
Nossa diversidade cultural no campus e inúmeros
programas de apoio garantem uma experiência
de estudo internacional recompensadora.
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ESTUDE NO ENGLISH LANGUAGE CENTRE
M E L H O R E S E U I N G L Ê S E M AT R I C U L E- S E E M U M C U R S O
U N I V E R S I TÁ R I O E M M A N I T O B A - C A N A D Á
English Language Centre (ELC) da Universidade de
Manitoba (U of M) oferece um curso intensivo de Inglês
de excêlencia para fins acadêmicos em período integral
(IAEP - Intensive Academic English Program).
Este programa prepara você para seu curso
universitário suprindo todas as suas necessidades para
que você tenha sucesso na sua vida acadêmica.
Pesquisas comprovam que os estudantes que
terminaram o programa de Inglês no ELC (IAEP)1:
• Tiveram as maiores notas na universidade em
comparação aos outros estudantes internacionais
que não fizeram o programa
• Tiveram as maiores notas no primeiro ano da
universidade até mesmo quando comparados com
estudantes canadenses
• Foram, significantemente, os que mais completaram
os seus estudos universitários em comparação com
outros estudantes internacionais ou estudantes
canadenses
IAEP tem cinco níveis. Cada nível consiste no período
de 24 horas de aula por semana, por 14 semanas.
Dependendo do teste de nivelamento inicial, o
IAEP pode demorar até mesmo um nível para ser
completado.
• Datas de início: Setembro, Janeiro e Maio
• Turmas reduzidas: em média, menos de 12 alunos
por classe
• Professores experientes e altamente qualificados
Requerimentos para a matrícula no IAEP:
Para entrar no ELC, você fará um teste de nivelamento
para determinar o seu nível de Inglês.
Uma nota 4.5 no IELTS garante a você a entrada no
programa.
Requerimento para a matrícula diretamente no
Nível 5 (último nível):
• IELTS ( 5.5 ou maior), ou
• TOEFL (mínimo 16 em cada componente e 70
overall), ou
• CanTest (3.5 compreensão auditiva, 3.5 Leitura e
compreensão de textos, 3.5 Escrita)
• CAEL (50 ou maior)
IAEP Taxa de Inscrição: $ 175 CAD
Valor total do curso: $ 4,400 CAD por 14 semanas
Dyck & Lastra (2015)
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Admissão Condicionada:
Você pode ser condicionalmente admitido para
um curso de graduação na universidade sobre a
condição de completar o IAEP primeiro
• Para que você consiga a Admissão Condicionada,
você primeiramente deve cumprir as exigências
do curso de graduação, para depois se matricular
no IAEP. Depois de completar o Nível 5 do IAEP,
você cumprirá a exigência de prova de proficiência
da língua Inglesa necessária para iniciar seus
estudos na Universidade.
Mais de 80% dos estudantes que completaram
o programa do IAEP, iniciaram seus estudos na
Universidade de Manitoba!
Benefícios adicionais e apoio
• Seminários e workshops sobre competências e
práticas acadêmicas
• Programa Vida de Estudante que oferece eventos
sociais e culturais para os estudantes
facebook.com/elcstudentlife
• Orientador/conselheiro para auxiliar no programa
universitário com orientação e indicações
• Programa de treinamento Sócio-cultural para
auxiliar os estudantes a se familiarizarem com a
cultura canadense
Homestay
Estudantes que moram em uma casa de família
canadense recebem apoio adicional e também a
oportunidade de praticar Inglês e aprender mais
sobre Winnipeg e a cultura do Canadá.
• Programa respeitado e bem estabelecido
• Experiência cultural e linguística rica e única
• Ambiente seguro e de apoio
• Acomodação econômica
umanitoba.ca/homestay
facebook.com/UofMhomestay
ELC - Informações de contato:
elc@umanitoba.ca | Telefone: +1-204-474-9251
umanitoba.ca/elc
Cursos de Graduação
umanitoba.ca/admissions
Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)
umanitoba.ca/graduate_studies
Os estudantes que forem aprovados no Nivel 5 do IAEP,
tambem preenchem os requerimentos de proficiência da língua
Inglesa para admissão nos cursos de Cursos de Pós-Graduação
(Mestrado e Doutorado) da Universidade de Manitoba.

