
Aprenda inglês no TasTAFE
Promoção de ELICOS

Oferta especial - $210 
por semana
Por um tempo limitado TasTAFE está oferecendo um 
preço promocional de ELICOS para os estudantes 
da América Latina*. Cadastre-se agora no Curso de 
Inglês Geral do TasTAFE e pague o preço promocional 
de $210 por semana.

Curso de Inglês Geral
TasTAFE oferece programas acessíveis e intensivos 
de língua inglesa para estudantes buscando 
habilidades linguísticas que os prepararão para 
o desenvolvimento pessoal e profissional e 
oportunidades de emprego.

Nossos professores experientes asseguram que 
são utilizados diferentes estilos de aprendizagem, 
e trabalharão com você nas suas habilidades de 
audição, leitura, escrita e conversação em inglês 
em aulas interativas. As tarefas escolares incluem 
trabalhos escritos, apresentações orais, encenações 
e atividades de aprendizagem.

Porquê estudar no TasTAFE?
• Tasmânia oferece um ambiente de estudo seguro, 

amigável e acolhedor
• Mensalidades acessíveis e opções de pagamento 

flexíveis
• Pequenas salas de aula permitem apoio e atenção 

individual
• Nossos cursos de língua inglesa providenciam 

pathways de acesso direto para os nossos cursos 
de certificado e diploma no TasTAFE

Detalhes de Cursos

Curso Programa de Inglês Geral

Duração 10–40 semanas

Datas de 
ingresso Fevereiro, Abril, Julho e Outubro

Local Hobart

Requisitos para 
ingresso

Os estudantes devem ter pelo menos 
18 anos e devem ter um nível de 
inglês de IELTS 3.0 (ou equivalente)

Custo
AU$210 por semana de mensalidade 
mais uma Taxa Administrativa de 
$300 por ano

www.study.tas.gov.au

24 Semanas 
AU $5,040

(Poupe $1.680)
(Somente  

mensalidade)

36 Semanas 
AU $7,560

(Poupe $2.520)
(Somente  

mensalidade)



Imagem cortesia de Stu Gibson

História do estudante - 
Aron
Estudante de língua inglesa
“Escolhi estudar na Tasmânia por causa da reputação 
de excelência na educação.

Gostei de tudo sobre meu curso de inglês; as pessoas, 
a organização e o nosso professor foram fantásticos, 
muito claros e pacientes.

Estudar é uma das formas mais gratificantes de viajar. 
Tasmânia é um destino fantástico para aprimorar o 
inglês e ganhar uma experiência australiana genuína. 
Passei o meu tempo livre em trilhas, caminhadas e 
fotografando lindas paisagens.

Meu conselho para futuros estudantes é que apreciem 
a natureza e também as pessoas maravilhosas da 
Tasmânia. É raro as pessoas terem a oportunidade de 
visitar um lugar como a Tasmânia, é um Paraíso.”

*Os países relevantes da América Latina são: Argentina, Brasil, 
Colômbia, Chile, Equador, México, Peru, Uruguai

 

Para mais informações
Government Education and Training International
CRICOS 03041M; RTO Code 60142
Tel: +61 3 6165 5727 | Email: info@geti.tas.gov.au
www.study.tas.gov.au

Aron – Estudante de língua inglêsa


