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Curso online de inglês 
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5 a 30 de julho de 2021

Características do Curso “English for Global 
Communication”:

▪ 10 horas de atividades semanais (3 horas de aulas síncronas, 7 
horas de atividades assíncronas)

▪ Aulas síncronas de terça a quinta-feira, das 21 às 22h (horário de 
São Paulo)

▪ Número reduzido de alunos

▪ Atividades Social Connect

▪ Acesso aos recursos da biblioteca digital da UVic

▪ Níveis Upper Beginner a Advanced (teste de verificação de nível 
deverá ser realizado em até uma semana após confirmação do 
pagamento.)

▪ Mais informações sobre o programa, acesse o site:

https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/english-for-global-
communication-egc

Requisitos para Participação no Programa

▪ Para obtenção de descontos: Ser estudante, docente ou 
funcionário da PUC-SP, e realizar inscrição através da ARII

▪ Ter no mínimo 18 anos de idade

▪ Ter conhecimentos prévios de inglês, com pontuação mínima de 
85% no teste online:
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/how-to-apply/elc-basic-
english-test

https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/english-for-global-communication
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/english-for-global-communication-egc
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/how-to-apply/elc-basic-english-test


Investimento (com desconto para PUC-SP):

*Valores em dólares canadenses.

Formas de pagamento:

•Cartão de crédito (link a ser enviado por e-mail)
ou
•Transferência bancária internacional
•Beneficiário:

Inscrições:

▪ Até 14/06, mediante preenchimento do 
formulário online:https://forms.office.com/r/jKbsmStfxL

▪ Estudantes: Enviar para a ARII o comprovante de 
matrícula na PUC-SP, referente ao 1º sem/2021

Informações:
Assessoria de Relações Internacionais e Institucionais
ARII/PUC-SP 
E-mail: dci-arii@pucsp.br
Instagram: @ariipuc

Depósito $ 25,00*

Curso $ 735,75*

Total $ 760,75*

University of Victoria

Royal Bank of Canada

1079 Douglas Street

Victoria, BC V8W 2C5

Canada

Transit #08000

Institution #003 

Account #000-009-1

SWIFT ROYCCAT2

Obs.: Indicar nome completo do 
estudante na transferência

https://forms.office.com/r/jKbsmStfxL
mailto:dci-arii@pucsp.br


Requisitos do Sistema
Para participar do curso, é necessário um computador 
com Windows ou MacOS e:
• Conexão de internet confiável
• Alto-falantes ou headset
• Navegador recomendado, com Javascript e cookies 

habilitados
• Bloqueador de pop-up desabilitado
• Webcam com microfone

Navegadores Recomendados
Para Windows:
• Google Chrome: última versão
• Mozilla Firefox: última versão
• Microsoft Edge (Chromium): última versão
Para MacOS:
• Mozilla Firefox: última versão
• Google Chrome: última versão
• Safari: última versão

Reembolso
• O valor do depósito ($25.00) não é reembolsável.
• Não é possível solicitar o reembolso após o início do 

programa.
• Após o início do curso, em caso de doença, um 

reembolso parcial é possível mediante apresentação 
de atestado médico informando que o estado de 
saúde do estudante não possibilita a continuidade do 
curso online.


