Winnipeg é a capital da província de
Manitoba, Canadá. Situada no coração das
pradarias canadenses, Winnipeg conta com
um clima variado, com quatro estações
bem distintas.
Essa cidade diversa é renomada pelo sol o
ano inteiro e pores-do-sol incríveis, parques
e áreas verdes acessíveis e sua longa
tradição de excelência em música e artes.
Ela também conta com uma população
bastante diversificada, pois cerca de 25%
dos residentes de Winnipeg nasceram fora
do Canadá.

ATIVIDADES
O English Language Institute (ELI) do MITT
oferece mais de 50 atividades e eventos
durante todo o ano, incluindo:
visitas a museus, atividades esportivas e
visitas a pontos de interesse locais.

Deidre Nelson, BA, CTESL
Instrutora, inglês para
fins acadêmicos (EAP)
Nível 5
O nível 5 do ELI se concentra especificamente na leitura de artigos acadêmicos,
na confecção de ensaios e na prática de
tomar notas de aula, o que ajuda o aluno
a se preparar para o rigor acadêmico
esperado de uma faculdade canadense.
O ELI também permite que os alunos
explorem o lado cultural de Winnipeg e
Manitoba através de atividades sociais,
jogos e eventos organizados divertidos e
empolgantes.
Kevin Dyck, BA, CTESL
Instrutor, inglês para
fins acadêmicos (EAP)
Os alunos que entrarem no ELI não
apenas aprenderão e aprimorarão o
inglês com instrutores dinâmicos e
entusiasmados, mas também aproveitarão a atmosfera divertida e repleta de
oportunidades de aprendizado sobre a
cultura canadense.
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English Language Institute
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ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE (ELI)
Oferece aos alunos internacionais um
ambiente de aprendizagem acolhedor
e culturalmente diversificado em que
desenvolvem habilidades no idioma
inglês, seja para a admissão em um
programa universitário ou para o
desenvolvimento pessoal.

Como se candidatar
Candidatar-se
Você pode se candidatar a
um programa ELI apenas
ou um programa ELI +
universitário. Para se
candidatar, acesse
mitt.ca/apply

Estudar
Duração de estudo
flexíveis de 6 a 60
semanas

Resultado
Certificado de conclusão
concedido mediante a
aprovação nos níveis 4 e 5.
Oportunidade de entrar nos
programas universitários do
MITT caso o aluno deseje.

OPORTUNIDADE DE ENTRADA
A conclusão bem-sucedida do Nível 4 ou do
Nível 5 satisfaz as exigências de proficiência
em inglês para a admissão nos programas
universitários do MITT. Para obter mais
informações, acesse mitt.ca/admissions.

Yeojin (Lisa) Jeon
Aluna internacional da Coreia do Sul
Graduação no ELI
– Turma de 2017 –
Graduação em Tecnologia de computadores
e redes
Após a graduação no MITT em 2017,
Lisa assumiu o cargo de gerente de jogos
na empresa Eyedentity Games sediada
em Seul, Coreia.

CURSOS DO PROGRAMA DE INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS
Oferecemos sete cursos para você escolher. São oferecidos todos os níveis em cada curso.
Prazo

Cursos

Inverno

Janeiro, fevereiro

Primavera

Abril, maio

Verão

Julho

Outono

Setembro, outubro

Duração do
programa

Valor do curso*

Fundamentos

6 semanas

$1.750

Níveis 1 a 4

12 semanas

$3.500

Nível 5

12 semanas

$4.200

* Sujeito a alteração

M. Kaan Oztiurk
Aluno internacional da Ucrânia
Graduação no ELI
– Turma de 2020 –
Graduação em Mecânica de automóveis

ACOMODAÇÕES
O English Language Institute do MITT o auxiliará em sua busca
por acomodações em Winnipeg. Quer você esteja procurando
uma casa de família ou acomodações particulares, nós podemos
indicar a direção correta.

Entre em contato com homestay@mitt.ca ou acesse
mitt.ca/student-services/student-housing se você precisar de
auxílio para acomodação.

