
LANGUAGE SERVICES

CURSOS DE INGLÊS
PARA ADULTOS 



ÍNDICE

— Introdução  01
— Por que escolher a nossa Universidade?  02
— A sua experiência na DCU 04
— Quais são os diferenciais da DCU? 06
— Cursos 08
— Acomodação  15
  

Com mais de 25 anos de experiência, 
nós te auxiliaremos no desenvolvimento 
de suas competências linguísticas: 
seja ela para iniciar uma universidade, 
numa carreira em negócios ou ainda 
para conversar com novos amigos. 
Os nossos cursos combinam o ensino 
especializado do idioma inglês com 
um programa completo de atividades 
sociais, visitas culturais, excursões de 
um dia e esportes, tudo concebido 
de maneira a facilitar uma completa 
imersão na língua inglesa. Vivencie 
outra cultura ao mesmo tempo em  
que desenvolve suas competências  
em inglês, tudo isso dentro de um 
ambiente universitário.

A Lonely Planet (a maior editora de
guias turísticos do mundo) designou
Dublin como uma das Top 10 cidades
do mundo para visitar!

Descubra Dublin
Dublin é a maior e mais cosmopolita 
cidade da Irlanda, reconhecida como 
segura para turistas e residentes 
andarem. Explore as numerosas 
atrações, desde os museus até as 
galerias, dos castelos aos lugares 
históricos.

Os alunos gostam de andar pelos 
caminhos literários de escritores 
como Yeats e Joyce, e os apaixonados 
por compras podem escolher entre 
algumas das mais famosas boutiques 
de designers. Para quem aprecia 
percorrer galerias de arte, baladas  
em clubes ou ainda subir no topo  
das Montanhas de Dublin, uma  
coisa é certa: em Dublin, você irá se 
sentir em casa.
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Dublin City University

Experimente um ambiente universitário 
Irlandês na DCU

Campus de Glasnevin da DCU; The Spire, O’Connell Street, Dublin



Por que escolher a nossa
universidade?

02 A Dublin City University, foi fundada em 1989 e tem 
mais de 16.000 alunos em tempo integral, sendo 
uma das universidades líderes da Irlanda.  

A DCU é inteiramente credenciada
pelo governo da Irlanda e, por sermos 
uma universidade pública, você pode ter 
certeza que terá um ótimo ensino e toda 
assistência necessária à sua disposição.

Situada em um bairro residencial, a 
nossa universidade propicia um ambiente 
seguro e amigável para uma excelente 
experiência no exterior. Funcionando como 
um estabelecimento de educação com 
multiplas sedes, a Dublin City University 
proporciona aos alunos um ambiente 
universitário vibrante – com excelentes 
instalações como restaurantes, um centro 
de esportes, biblioteca, quadras de tênis e 
um centro de futebol.

A nossa Escola de Idiomas acolhe alunos 
de mais de 35 países do mundo inteiro, e 
possui uma reputação de excelência de 
ensino da língua inglesa. O nosso objetivo 
é proporcionar a melhor capacitação 
linguística possível e buscamos 
constantemente melhorar a experiência 
de aprendizagem dos nossos alunos.

Situados convenientemente perto do 
coração de Dublin, a DCU Language 
Services oferece algo que poucos outros 
centros de idiomas podem igualar: uma 
Escola de Idiomas moderna em um campus 
universitário de renome internacional.  
As vantagens são numerosas e vão muito 
além da disponibilização de ótimas 
intalações. A fartura da vida universitária 
funciona como o cenário perfeito para os 
estudantes de idiomas dedicarem-se  
ao estudo.
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A ampla variedade de clubes e 
associações aberta para todos, 
proporciona oportunidades ideais para 
os alunos praticarem as competências 
linguísticas ao mesmo tempo em que 
fazem novas amizades.

Além disso, a localização da DCU 
Language Services (DCULS) atrai 
estudantes do mundo inteiro 
que desejam aproveitar a gama 
impressionante de cursos de idioma e 
o bem conceituado programa social 
e cultural; bem como professores 
profissionais, que com as mais altas 
competências são atraídos pelo 
ambiente que vai até o terceiro nível. 
Tudo isto se combina para tornar a 
DCULS mais do que apenas mais uma 
Escola de Idiomas – é uma experiência no 
aprendizado de idiomas!
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‘’Gostei muito. Adorei 
os meus colegas de 
turma e o professor 
era tão engraçado! 
Foi uma ótima 
experiência.”  
Sung Kyung, estudante da 

Coreia do Sul.



Participe do nosso fantástico 
programa social e aprimore o inglês 
mesmo fora das salas de aula. 
Confira em nosso calendário de 
atividades online. Todas as semanas 
a nossa equipe de programa social 
organiza atividades divertidas para 
os alunos aproveitarem ao máximo a 
permanência na Irlanda!

 —  Museus, exposições e galerias
 — Danças irlandesas
 —  Futebol, basquete e hurling,  

o nosso esporte nacional
 — Festas e baladas
 — Excursões turísticas
 — Excursões de fim-de-semana
 —  Participação em nosso programa 

de atividades sociais para a  
prática do idioma mesmo fora  
da sala de aula.

Se você estiver interessado em se 
manter em forma, por que não 
aproveitar o premiado centro esportivo 
da universidade? Com piscina de 
25 metros e academia, há muitas 
atividades para escolher.

A nossa equipe dedicada à experiência
dos alunos está aqui para ajudá-lo.
Desde a organização de atividades 
extras até a uma viagem; nós te 
conectaremos com o que você gosta e 
te introduziremos a uma vasta gama 
de novas pessoas e de experiências.

O Centro dos Estudantes da 
universidade é o lugar perfeito 
para aprimorar e praticar as 
competências linguísticas  
com colegas.

Instalações
—  Mais de 40 salas de aula, 

grandes, luminosas e bem 
equipadas

—  Biblioteca da universidade em  
3 andares

—  Espaços para estudar e ler  
em silêncio

— Wi-Fi grátis no campus

Excelente mescla de nacionalidades
Compartilhe o campus com 
estudantes do mundo inteiro.
 
 

Professores profissionais e amigáveis 
Os nossos professores são 
qualificados e experientes, 
com formação universitária e 
qualificações TESOL para o ensino 
de inglês para estrangeiros. Dão 
aulas envolventes e relevantes para a
vida cotidiana, garantindo atenção
pessoal durante as aulas, para
assegurar que você progrida ao 
máximo nos seus estudos.

Apoio aos alunos
A DCULS possui uma equipe 
profissional e acolhedora, dedicada 
especialmente para que você tenha 
a melhor experiência possível. 
Podendo ajudar não apenas nas 
questões do estudo, mas também 
sobre assuntos como acomodação, 
transporte e programa social.

Workshops
Participe num dos nossos
workshops acadêmicos para
aprimorar as competências
linguísticas. Escolha entre: Apoio
à Conversação, Competências na
Pronúncia, Redação de Currículos,
Competências para Estudar,
Estratégias para Exames IELTS  
e muito mais!

POR QUE ESCOLHER A NOSSA UNIVERSIDADE? 
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A Sua Experiência na DCU

Salas de aula confortáveis e bem equipadas, e 
espaços para aprendizagem colaborativa, que 
criam um ambiente eficiente para o aprendizado
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Fora do horário de aula, esteja imerso no Inglês e tenha 
oportunidades de fazer novas amizades, visitar lugares 
fantásticos e descobrir a história e a cultura da Irlanda 

Temple Bar em Dublin; Ponte Carrick-A-Rede Rope, Condado de Antrim

Esteja imerso na cultura da Irlanda

‘’É um prazer contribuir 
e fazer com que a 
experiência dos nossos 
alunos seja inesquecível.’’   
Cian Galvin – líder de atividades



Nossa metodologia 
Os cursos de inglês na Dublin City 
University, utilizam o modelo de 
ensino de idiomas baseado na 
comunicabilidade, concentrado nos 
quatro aspectos principais do idioma 
inglês: leitura, escritura, compreensão 
auditiva e fala. Você terá muitas 
oportunidades, durante as aulas, 
para se comunicar com o professor e 
os seus colegas. O professor utilizará 
várias metodologias para apresentar 
e praticar o idioma e as competências, 
em contextos da vida cotidiana.

Aprendizagem colaborativa 
O design das nossas salas de aula e  
dos espaços didáticos é específico  
para facilitar o conforto e a 
comunicação, e proporcionar 
variedade no dia de aprendizagem.

Aprendizagem e tecnologia
As aulas são presenciais com os 
professores, porém se utilizam os mais 
avançados recursos tecnológicos para 
garantir que as aulas sejam variadas, 
atualizadas e dinâmicas.

Passo rápido, progresso máximo 
Fale inglês o dia inteiro, participe 
das nossas atividades sociais e 
acadêmicas, e socialize com colegas, 
tudo isso para ajudar no progresso de 
sua aprendizagem. Todas as sextas-
feiras há um teste de progresso para 
rever e avaliar o que foi estudado. 
 
Cursos personalizados
Dispomos de uma ampla variedade 
de cursos de inglês que são 
complementados com os workshops 
à sua escolha, você pode aprender 
exatamente o que precisa. Em sua 
matrícula, escolha o curso de inglês e 
a duração e, quando chegar à DCU, 
poderá escolher dentre os workshops 
acadêmicos.
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Quais são os diferenciais da DCU?

Estudar no exterior é uma oportunidade única para 
você acelerar a aprendizagem e avançar até o nível a 
que queira chegar.

07Turmas pequenas 
Nós temos pequenas turmas, assim 
você terá toda a atenção necessária. 
Nossas turmas tem capacidade 
máxima de 15 alunos, com uma média 
de 13.

Planos de estudos
Os alunos de longo prazo preparam 
um plano de estudos com os nossos 
professores sêniors. Discutindo os 
objetivos do aluno para ajudá-lo a 
planificar o percurso para chegar 
aos seus objetivos. Também haverá 
avaliações tutoriais com o próprio 
professor para discutir os progressos 
e rever o plano de estudos.

Certificado DCULS  
O seu certificado é um registro do 
curso e do nível de inglês alcançado 
que poderá ser apresentado 
para potenciais empregadores e 
estabelecimentos de ensino superior.

Clubes e associações universitárias
As nossas aulas de interesses 
específicos, clubes e associações, 
semanalmente dão perfeitas 
oportunidades para você fazer o 
que mais te interessa e que seja mais 
relevante para você.

‘’O ambiente é 
extremamente  
acolhedor e sentia-me 
bem à vontade. Agora 
tenho muitos amigos de 
vários países.’’  
Nailya, aluna russa.
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1. Inglês para Negócios

2. Inglês Geral (General English)

3. Programa Acadêmico Anual

4. Cursos Preparatórios para Exames

5. Capacitação de Professores

6. Programas para Grupos

7. Programas Pathway (Percurso) da DCU

Aulas
As nossas aulas combinam altos padrões 
acadêmicos com um ambiente de 
aprendizagem divertido e interativo. 
Desenvolvendo competências linguísticas 
para negócios em: reuniões, discussões, 
negociações e apresentações, utilizando 
cenários da vida cotidiana.

Pontos-chave
— Níveis: intermediário superior ou acima
—  Em média 10 alunos por turma  

(15 no máximo)

Desenvolva as 
competências 
de comunicação 
necessárias 
para o mercado 
de trabalho 
internacional.

Inglês para 
Negócios

O que está incluso?
— Teste de nivelamento online
— Livro do curso
—  Testes semanais de 

progresso
—  Carteirinha de estudante 

da DCULS
—  Acesso à biblioteca da 

universidade
— Certificado da DCULS
— Wi-Fi grátis no campus
—  Acesso às instalações da 

universidade, inclusive 
lanchonetes, restaurantes, 
laboratórios de 
computação e centro dos 
estudantes da DCU

—  Aulas opcionais grátis: 
encontro com outros 
alunos e aprimoramento 
do idiomas com os nossos 
workshops gratuitos, 
inclusive: Apoio à 
Conversação, Redação 
de Currículos, Teatro e 
Cinema.
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Excelência Acadêmica
Quando vier para a nossa escola 
universitária, você pode esperar um ensino 
da mais alta qualidade com materiais e 
recursos didáticos atualizados. Os nossos 
professores são altamente qualificados e 
estão aqui para te ajudar em cada passo  
do caminho.

Aulas
As nossas aulas combinam altos padrões 
acadêmicos com um ambiente de 
aprendizagem divertido e interativo. Você 
irá desenvolver competências de leitura, 
escritura e compreensão auditiva, melhorar 
a pronúncia e a fluência, e desenvolver a 
confiança necessária para se comunicar em 
Inglês de forma eficaz.

Desenvolvimento Linguístico
As avaliações periódicas semanais, 
combinadas com feedbacks úteis e 
assistência do próprio professor o ajudarão 
a progredir e chegar aos seus objetivos.

Pontos-chave
—  Começam todas as segundas-feiras, 

durante o ano inteiro
— Níveis: elementar até avançado
— Matriculas para 1 ou mais semanas
—  Em média 10 alunos por turma  

(15 no máximo)

Inglês Geral (General English)

CURSOS NA DUBLIN CITY UNIVERSITY

O nosso curso Inglês 
Geral é a maneira 
perfeita para melhorar 
suas competências 
linguísticas ao mesmo 
tempo em que faz 
novos amigos do 
mundo inteiro. Venha 
ver por que DCU 
Language Services  
é a escolha certa  
para você!

‘’Aqui encontrei pessoas 
que me ajudaram a 
melhorar o meu inglês. 
Adorei a escola, os 
colegas e o professor.’’  
Giulia, aluna italiana.



CURSOS NA DUBLIN CITY UNIVERSITY

10 Programa Acadêmico Anual 
- 25 semanas
Desenvolvimento Linguístico
—   Um programa com 

aproveitamento muito alto em 
que você pode combinar 6 meses 
de inglês geral com a preparação 
para exames especializados.

—  A DCULS é especialista em cursos 
de preparação para exames 
como IELTS/Cambridge.

—  Melhore o seu histórico escolar/ 
currículo com um certificado 
profissional da DCU Language 
Services, classificada entre as 
universidades ‘top 50 com menos 
de 50 anos’ do mundo.

Aulas
—  Incremente a sua confiança com 

aulas divertidas e interativas, 
utilizando material da vida 
cotidiana como sites na internet, 
vídeos, jornais e filmes. 

—  Melhore rapidamente as 
4 competências chave: 
compreensão auditiva, fala,  
leitura e escrita, com aulas 
estimulantes e interativas.

—  As lições de casa, avaliações 
periódicas e feedback do 
próprio professor, tudo realizado 
periodicamente, ajudarão no 
desenvolvimento da sua fluência.

—  Disponibilidade de trabalho 
durante o período no curso 
(dependendo da nacionalidade – 
sujeito a regulamentos sobre  
o visto)

Pontos-chave
—  Começam todas as segundas-

feiras, durante o ano inteiro.
—  Encontre a turma do nível ideal, 

desde elementar até avançado

Preparativos para exames
—   Transferência para aulas 

intensivas especializadas para 
exames, sem custos adicionais.

—  Aprenda com professores 
especialistas em exames como 
IELTS e Cambridge.

—  Desenvolva as competências de 
exames necessárias para chegar 
ao objetivo de Visto/Trabalho.

Visa/Work Information
—  Se necessita de visto para 

estudar na Irlanda, será 
necessário se inscrever para um 
dos exames reconhecidos, como 
por exemplo IELTS, Cambridge, 
TOEIC e TOEFL, quando já  
estiver aqui

—  Tire férias durante o curso, desde 
que complete o curso dentro do 
prazo estipulado para o visto de 
estudante. 

—  Se quiser trabalhar durante 
a estadia na Irlanda, será 
necessário matricular-se num 
curso de pelo menos 25 semanas. 
O Programa Acadêmico Anual é 
apropriado para este fim.

Workshops grátis
—  Orientação para a Universidade
—  Competências para Redigir 

Currículos e Entrevistas de 
emprego

—  Aulas de conversação
—  Regras e Procedimentos para 

Imigração
—  Competências para Estudar  

e ter Sucesso
—  Como Encontrar Emprego  

em Dublin
—  Cultura Irlandesa

Se você está 
procurando um 
certificado de língua 
inglesa reconhecido 
internacionalmente, 
já achou aqui na 
DCU Language 
Services.

Preparação Intensiva para 
Exames
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  Cursos para o Cambridge FCE e CAE  

Obtenha uma preparação mundialmente
reconhecida que te ajudará a chegar
aos seus objetivos no trabalho, estudo
e vida! O exame Cambridge é reconhecido
por empregadores e universidades do
mundo inteiro. Escolha o curso de
Preparação para o Cambridge na DCULS. 
Venha aprender com os especialistas!

  Preparação para exames IELTS  

Curso Intensivo – Nós somos
especializados na preparação para o IELTS e 
podemos ajudar você a alcançar os objetivos. 
Sentimos orgulho do sucesso dos nossos 
alunos, com muitos deles tirando notas 6.5 e 7, 
necessárias para entrarem nas universidades 
da Irlanda e do Reino Unido. O sucesso no 
IELTS começa aqui!

  Preparação para exames TOEIC 

The Test of English for International(TOEIC)  
é reconhecido no mundo inteiro. O TOEIC é um 
exame de Inglês cujo objetivo é avaliar o inglês 
cotidiano e conseguir trabalho em ambientes 
internacionais. Este certificado de Inglês para 
Negócios é aceito por empresas multinacionais 
ao redor do mundo. Reforce o seu histórico 
escolar/currículo estudando na DCULS para  
o TOEIC!

  Cursos para exames TOEFL  

O TOEFL é um critério essencial para admissão
nos programas universitários dos países de
língua inglesa, há cursos especializados para
o TOEFL na DCULS. Este exame altamente
competitivo avalia o aprimoramento do 
nível acadêmico de inglês dos alunos, serve 
como uma preparação indispensável para a 
Graduação, Mestrado e PhD. Matricule-se
no curso do TOEFL da DCULS e aumente as 
suas possibilidades de sucesso acadêmico.
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Capacitação de Professores

Professores do Ensino Fundamental
Atualize os conhecimentos e redescubra
a paixão pelo ensino.

Professores do Ensino Médio
Dê motivação aos alunos adolescentes,
atualize as competências e forme redes  
de relacionamento com professores de  
outros países.

Docentes Universitários
Aprimore as competências linguísticas,
explore técnicas práticas, desenvolva
mais confiança no inglês acadêmico, e
aperfeiçoe as competências para
lecionar e dar palestras.

Tire férias de estudo durante o verão e 
escolha o curso ideal de Capacitação para 
Professores na DCULS!

Nós somos
apaixonados pelo 
ensino! Temos cursos 
especializados 
em capacitação 
de professores do 
ensino fundamental, 
do ensino médio, 
e para docentes 
universitários.

CURSOS NA DUBLIN CITY UNIVERSITY

A DCULS têm
parcerias com
universidades ao
redor do mundo
possibilitando
a mais alta
qualidade em
capacitação
personalizada
para alunos
internacionais.

Programas para Grupos

Durante o ano inteiro, a Dublin City University 
oferece programas inteiramente personalizados 
para grupos de todas as idades e composições, 
como adultos, escolas de professores ou 
especializadas, e grupos de uma universidade. 
Desde a fase inicial das consultas, considera-
se as necessidades únicas e as especificações 
do grupo para se criar uma experiência 
educacional sob medida.

Escolha a partir de uma vasta gama de 
atividades extra-curriculares para o  
seu grupo:
 — Palestras com convidados
 — Visitas em empresas
 — Workshops acadêmicos
 — Conteúdo com assuntos específicos
 — Excursões culturais
 — Atividades esportivas
 — Desenvolvimento da liderança pessoal
 — Competências para apresentações

13
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CURSOS NA DUBLIN CITY UNIVERSITY

Nota no IELTS Pathway Programas

IELTS 6,0 - 6,5 Pre-Sessional 
Programas Pre-Sessional do Idioma Inglês
(5 - 10 semanas) 

IELTS 6.0 Foundation
Programa Internacional de Introdução à DCU
(1 semestre, inicia em fevereiro e junho)

IELTS 5.5 Foundation
Programa Internacional de Introdução à DCU
(2 semestres, iniciam em setembro e fevereiro)

IELTS 4.5
Ensino do 
Idioma

Opção pelo nosso Programa Acadêmico Anual
(25 semanas)

Programas do Pathway 
(Percurso) da DCU
 Programa Preparatório 
 (Pre-Sessional) 
 
O nosso programa preparatório 
(Pre-Sessional) foi concebido 
para estudantes com alto nível de 
competência no idioma inglês que, 
necessitem de apoio adicional antes 
de iniciar a graduação ou pós-
graduação na DCU.

Há cursos intensivos de verão que se 
concentram no inglês acadêmico e  
nas competências para estudar.
— Preparatório de 10 semanas
— Preparatório de 5 semanas

 Programa Internacional de  
 Introdução (Foundation) à DCU  

Para os estudantes se matricularem 
no Programa Internacional de 
Introdução deverão antes se inscrever 
no Programa de Graduação ou  
Pós-graduação da DCU que 
escolheram. Após o recebimento da 
oferta, eles serão elegíveis a uma vaga 
no programa de introdução.

Acomodação
1. Casas de família

2. Residência estudantil (dentro do campus)

3. Residência estudantil (fora do campus -  

 Gateway Student Village)

4. Hotéis para Líderes de Equipe

15



1. CASAS DE FAMÍLIA
Durante sua estadia, os alunos morarão 
como membro de uma família irlandesa. 
Esta opção de acomodação permite aos 
alunos praticarem as competências com 
o idioma inglês fora das aulas e imergirem 
na cultura irlandesa.

Todas as famílias foram inspecionadas,
atendem aos critérios da DCULS e
foram avaliadas pela Garda (Polícia
Irlandesa).

Características:
—  Café da manhã e jantar (de segunda 

a sexta-feira)
—  Nos fins de semana, a família 

fornece todas as refeições
—  Podemos providenciar famílias que 

atendem às necessidades individuais 
de alimentação e a outros requisitos

—  Há uma escrivaninha para estudar 
no quarto ou noutra parte da casa 

— Toalhas e roupa de cama fornecidas

2. RESIDÊNCIA ESTUDANTIL 
(DENTRO DO CAMPUS)
A Dublin City University dispõe de 
apartamentos modernos bem no centro 
do campus. A residência estudantil 
dentro do campus está disponível no 
verão, vide disponibilidade.

Características:
—  Apartamento compartilhado com 

outros alunos 
—  Wi-Fi disponível no campus inteiro, 

sem custo adicional 
—   Suíte de solteiro com escrivaninha 

para estudar 
—  Toalhas e roupa de cama fornecidas 
—  Cozinha compartilhada – podem 

cozinhar no apartamento 
—  Chave do quarto com cartão 

eletrônico 
—  Segurança 24 horas 
— Lavanderia self-service 
— Restaurantes e lanchonetes
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Acomodação
Casas de família

3. RESIDÊNCIA ESTUDANTIL 
GATEWAY (FORA DO CAMPUS)
A Gateway Student Village é um conjunto 
residencial para estudantes fora do 
campus, a 1,2 km (12 minutos a pé) 
da Dublin City University. O conjunto 
residencial é moderno, seguro e com boa 
manutenção.

Características:
—  Cada quarto é equipado com alto 

padrão e dispõe de Wi-Fi 
—   Quarto de solteiro com escrivaninha 

para estudar 
—  A 20 - 25 minutos do centro da cidade 

de Dublin 
—  Entrada no quarto exclusivamente 

com cartão eletrônico
—  Sistema de vigilância por vídeo e 

equipe de apoio 24 horas

4. HOTÉIS PARA LÍDERES DE EQUIPE
Trabalhamos juntamente com hotéis 
locais que proporcionam estadia para 
líderes de equipe.

Características dos hotéis  
3 - 4 estrelas:
— Suítes individuais 
— Wi-Fi grátis 
—  Perto do campus de Glasnevin  

da DCU

17

Residência estudantil (dentro do campus)

Residência estudantil (dentro do campus)



Dublin City University 
Language Services
Glasnevin, Dublin 9
D09 NA55, Irlanda
Telefone: +353 1 700 5678
Email: english.courses@dcu.ie
Website: www.english.dcu.ie

/EnglishDCU
@englishatdcu
EnglishatDCU
EnglishDCU


