
 

 

  

                                          
          
 
 
 

 

   

PROGRAMAS TIPOS DE  
PROGRAMA 

INÍCIO/TÉRMINO  
DAS AULAS 

PREÇOS DOS 
PROGRAMAS 

ACOMODAÇÃO 
(COM REFEIÇÕES) 

SERVIÇOS DE APOIO 
AOS ESTUDANTES 

Intensive English (ELPI) 

Setembro Presencial 6/9 – 30/11/2022 $4.250 $3.212 (Casa de família canadense) $505 

+ Project-based Presentations  
(+ Apresentações de projetos) 

Presencial 6/9 – 9/12/2022 $4.975 $3.504 (Casa de família canadense) $591 

Setembro Online 19/9 – 2/12/2022 $3.295 - - 

Janeiro Presencial 3/1 – 29/3/2023 $4.250 $3.780 (Casa de família canadense) $505 

Janeiro Online 16/1 – 31/3/2023 $3.295 - - 

Abril Presencial 3/4 – 28/6/2023 $4.250 $3.738 (Casa de família canadense) $505 

Abril Online 17/4 – 30/6/2023 $3.295 - - 

      

University Admission Preparation (UAP) 

UAP and Canadian Studies Presencial 2/8 – 26/8/2022 $3.200 $1.895 (Dormitório no Campus da UVic) $223 

Setembro Presencial 6/9 – 30/11/2022 $4.250 $3.212 (Casa de família canadense) $505 

Setembro Online 19/9 – 28/10/2022 $3.200 - - 

Janeiro Presencial 3/1 – 29/3/2023 $4.250 $3.780 (Casa de família canadense) $505 

Abril Presencial 3/4 – 28/6/2023 $4.250 $3.738 (Casa de família canadense) $505 

Julho Online 17/7 – 25/8/2023 $3.200 - - 

      



 

Monthly English (ME) 

Dezembro Presencial 28/11 – 16/12/2022 $1.550 $800 (Casa de família canadense) $208 

Janeiro Presencial 3/1 – 27/1/2023 $1.750 $1.260 (Casa de família canadense) $223 

Fevereiro Presencial 30/1 – 24/2/2023 $1.750 $1.260 (Casa de família canadense) $223 

Março Presencial 27/2 – 24/3/2023 $1.750 $1.260 (Casa de família canadense) $223 

 

Summer Language and Culture / Summer Professional 

Agosto (4 semanas) Presencial 2/8 – 26/8/2022 $1.750 $1.895 (Dormitório no Campus da UVic) $223 

+ Foundations in Business English 
(Fundamentos em Inglês para Negócios) 

Presencial 2/8 – 26/8/2022 $2.325 $1.895 (Dormitório no Campus da UVic) $223 

Agosto (3 semanas) Presencial 8/8 – 26/8/2022 $1.550 $1.425 (Dormitório no Campus da UVic) $208 

+ Foundations in Business English 
(Fundamentos em Inglês para Negócios) 

Presencial 8/8 – 26/8/2022 $2.125 $1.425 (Dormitório no Campus da UVic) $208 

 

 

English for Global Communication (EGC) 

Agosto Online 1/8 – 26/8/2022 $895 - - 

+ Cultural Discovery (Descoberta Cultural) Online 1/8 – 9/9/2022 $1.370 - - 

Setembro Online 29/8 – 23/9/2022 $895 - - 

Outubro Online 3/10 – 28/10/2022 $895 - - 

Novembro Online 31/10 -25/11/2022 $895 - - 

 

Informações Adicionais 
 

✓ Todos os valores apresentados estão em dólar canadense. 
 

✓ Taxa de matrícula: 
 

$150 

 

✓ Os serviços de apoio aos estudantes abrangem seguro saúde, vale transporte e acesso à academia 
da Universidade (Uvic) durante o período do curso. 
 

 

✓ Taxa de colocação em casa de família: 
(paga na solicitação desta acomodação) 

 

$300 

 

Observação: o ELC se reserva o direito de alterar, sem notificação, preços e datas de seus programas, além de cancelar programas que tenham um número insuficiente de inscritos. 
 


