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             Cursos de Inglês 
 Inglês Geral 

 Business English 

 Business Management 

 Aulas de Conversação 

 Inglês Acadêmico 

 Hotelaria e Turismo 

 English for Professionals 

 Prep. exames internacionais 

 Inglês via Skype 

 

INGLÊS GERAL 

Indicado para quem nunca 
estudou ou já possui algum 
conhecimento no idioma.  
O curso é desenvolvido com base 
nos padrões internacionais de 
competência por nível 
reconhecido pela Cambridge. A 
duração de cada nível depende 
da quantidade de horas 
estudadas.  
Cada aula é desenhada para 
praticar as quatro habilidades 
comunicativas e proporcionar ao 
aluno a confiança necessária para 
lidar com diferentes assuntos do 
seu cotidiano. A comunicação em 
Inglês ocorre desde a primeira 
aula.  

 

BUSINESS ENGLISH 

 Linguagem direcionada para o 
ambiente de negócios. O aluno 
deve possuir um conhecimento 
mínimo do idioma. O foco das 
aulas é direcionado para 
vocabulário, expressões, e 
estratégias de linguagem para 
reuniões, apresentações e 
negociações em Inglês.  

 

BUSINESS          

MANAGEMENT 

Indicado para alunos com nível 
acima do Intermediário (B1). O curso 
é totalmente prático e direcionado 
para desenvolver a comunicação  em 
habilidades comerciais e 
profissionais Você aprenderá:  
 

- Realizar apresentações em Inglês 
- Análise e Interpretação de Gráficos 
- Estratégias de reunião 
- Como persuadir e manter a parceria 
- Análise de mercado e clientes 
- Lapidação gramatical 
- Lapidação de pronúncia 
- Inglês para viagens 
- Negócios em outra cultura 

 

HOTELARIA E TURISMO 

Indicado para profissionais do ramo 
hoteleiro e atendentes a hóspedes 
ou turistas. Pode ser adaptado para 
iniciantes do idioma.  As aulas focam 
em temas relacionados ao ramo e 
prioriza a expansão do vocabulário e 
expressões para comunicação 
eficiente. 

 

ENGLISH FOR 

PROFESSIONALS  

Cursos direcionados para 
diversas áreas de atuação:  
-Inglês para Engenheiros  
- Inglês para Médicos 
- Inglês para Aviação 
- Inglês para Administração 
- Inglês para área Financeira 
- Inglês para Tecnologia 
Indicado para alunos com 
nível intermediário (B2). O 
curso é voltado para a 
lapidação da comunicação, 
expandir vocabulário.  

 

 

AULAS VIA SKYPE 

Curso Online: As aulas são 
agendadas e realizadas pelo 
Skype com um professor ao 
vivo.  
Cursos Blended: O aluno faz 
aula presencial e online para 
complementar o conteúdo. 
Indicado para quem não 
possui muito tempo livre para 
comparecer a unidade.  

 

                          UM PROFESSOR SÓ PRA VOCÊ ! 

Rua Benedito Rodrigues de Freitas, 35 – Centro – Guarulhos – SP 

2835-6702 / 2409-3215 

fluenceconsultoria.wix.com/ingles 

 



 

 

      

 

 

AULAS DE 

CONVERSAÇÃO 

Curso totalmente flexível e com 
foco nos interesses do aluno. A 
prioridade é a comunicação de 
forma estruturada e eficiente 
em assuntos atuais. Neste curso 
o vocabulário vem em primeiro 
lugar. Por isso é interessante o 
aluno possuir um nível razoável 
de conhecimento no idioma 
para aproveitar as aulas o 
máximo possível. A duração 
deste curso é indefinida, pois o 
aluno pode utilizar esse formato 
para manutenção da sua 
fluência.  
 

INGLÊS ACADÊMICO 

Direcionado para alunos que 
buscam conhecimento para 
tratar assuntos acadêmicos e 
com foco para comunicação 
eficiente em ambientes 
educacionais. O aluno pode 
optar por direcionar para inglês 
instrumental ou comunicação 
livre. Curso flexível e com 
conteúdo desafiador. Irá 
desenvolver habilidades de 
comunicação para enfrentar 
novos desafios de estudos no 
exterior ou cursos de graduação. 
Melhore sua carreira e 
qualificação de currículo. 

 

PREPARATÓRIO PARA 

EXAMES 

INTERNACIONAIS 

- Cambridge (FCE & CAE) 
- BULATS 
- IELTS 
- TOEFL 
- TOEIC 
Nossos cursos preparatórios 
direcionam o aluno para realizar 
exames internacionais para a 
validação da fluência atual ou até 
mesmo fins de ingresso em 
faculdades e MBA no exterior. 
Indicado para alunos com nível 
intermediário-superior (B2).  

       

 

 

METODOLOGIA  

 
Você fala Inglês desde a primeira aula! Cada pessoa tem uma maneira de aprender e interesses, 
por isso acreditamos que a forma mais eficiente de aprender Inglês é através de aulas individuais. O contato 
direto entre você e o professor proporciona intensa comunicação e você não perde tempo com o que não 
interessa. Não utilizamos tradução ou frases prontas para ensinar Inglês. A cada aula você desenvolve as 4 
habilidades: falar, ouvir, ler e escrever. Planejamos cada aula com foco em seu estilo de aprendizado, ritmo e 
interesses. O programa dos cursos segue padrão internacional pedagógico, por isso oferecemos garantia de 
resultados. Nossos professores são qualificados e grandes incentivadores do seu sucesso. 
 

PARA MAIORES 

INFORMAÇÕES E 

AGENDAR SUA AULA 

EXPERIMENTAL:  

 

(11) 2835-6702 

 

fluenceconsultoria.wix.com/ingles 

 

  

 

  

POR QUE SOMOS DIFERENTES ? 
 

- Especializados no ensino de Inglês personalizado para adultos. 
- Agendamento exclusivo de aulas (dias e horários flexíveis) 
- Cursos customizados de acordo com seus interesses e necessidades. 
- Foco total em conversação desde a primeira aula. 
- Ambiente adaptado para as aulas – exclusividade e produtividade para você.  
- Material importado didático grátis (e-book). 
- Acompanhamento individualizado e direcionado para resultados. 
- Blended-courses (aula online + presencial) 
- Conversation club : 2 aulas grátis mensalmente para conversação em grupo. 
- Não cobramos taxa de matrícula.  
- Não cobramos taxa de cancelamento. Você fica porque gosta! 
- Programa de recompensas para indicação de novos alunos.  
 


