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Tem alguma
pergunta?

Veja nossos

vídeos interativos!

Nossa

ESCOLA
ACOLHEDOR

BEM EQUIPADO
Veja
nossas instalações

MODERNO
Descubra, aprenda e aproveite!

Matrículas e

VISTOS

Taxa de aprovação:

99%

Se matricular na ES Dubai não poderia ser mais fácil. Nós
temos um sistema de inscrição online e interativo além de
uma grande rede de agentes internacionais parceiros
que poderão te ajudar em cada etapa do processo.
Para ﬁnalizar a sua matrícula, você precisará realizar um
teste de nivelamento online antes do seu embarque. Este
teste permitirá colocar você na turma equivalente ao seu
nível e organizar seu plano de estudos de acordo com seus
objetivos de aprendizagem. Assim que sua avaliação for
concluída, conﬁrmaremos a sua matrícula e poderemos
prosseguir com o processo de solicitação de visto.

Visto de estudante de curto
período
Se você é um estudante internacional, a ES Dubai
pode fornecer um visto de estudante patrocinado,
permitindo que você estude e resida nos Emirados
Árabes Unidos.
A

Visto de estudante
residente de 1 ano

ES

Dubai

fornece

visto

de

estudante

classiﬁcados como de curto período que são
válidos por um período de 3 meses (90 dias) ou até
6 meses (180 dias), que estão disponíveis para
alunos que se matriculam em cursos com duração

Se você é um estudante internacional e deseja

superior a 8 semanas. Para alunos brasileiros ou

morar e estudar em Dubai por mais de 6 meses,

portugueses que optam em estudar em programas

a ES Dubai pode lhe fornecer um visto de

de menos de 8 semanas, poderão vir apenas com o

estudante residente patrocinado de 1 ano,

passaporte validos, como turistas.

classiﬁcado como de longo período.

Benefícios para o estudante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obter a Emirates ID
Acesso gratuito a Vacina COVID 19
Abrir uma conta bancária em Dubai
Direito a um plano pós-pago de celular
Múltiplas entradas no país
Direito ao plano básico de saúde
Mais oportunidades de trabalho
Aluguel de acomodação por longo período
Direito de obter a licença de direção

Requerimento para aplicar:
• Inscreva-se em um curso com mais de 6 meses.
• Ficha de inscrição ES preenchida e assinada.
• Passaporte colorido digitalizado em formato
PDF 300dpi, válido por pelo menos 14 meses.
• Uma fotograﬁa recente digitalizada, tamanho
passaporte ou 3X4, do aluno com um fundo
branco.
• Declaração ES.
• Pagamento.

Requerimento para aplicar:
• Inscreva-se em um curso com mais de 8 semanas.
• Ficha de inscrição ES preenchida e assinada.
• Passaporte colorido digitalizado em formato PDF
300dpi, válido por pelo menos 6 meses.
• Uma fotograﬁa recente digitalizada, tamanho
passaporte ou 3X4, do aluno com um fundo branco.
• Declaração ES.
• Pagamento.

Processo de visto
O processo de solicitação de visto inicia assim que você
fazer sua matrícula e pagamento de seu programa de
estudos, alinhado com o tempo de processamento
necessário para a data de vinda escolhida.

Tempo de Processamento

2 4

Por quê escolher a

ES?

para escolher Dubai

Na ES Dubai entendemos que há muitos motivos pelos
quais as pessoas optam em estudar inglês e iremos
fornecer a você um ambiente estimulante que ajudará
você a atingir seus objetivos. A ES Dubai oferece a você:

Ambiente de Língua Inglesa
Inglês é a língua mais falada para
negócios, educação, comércio e turismo
em Dubai, o que signiﬁca que você
sempre terá a chance de praticar suas

Excelente qualidade acadêmica
Professores nativos qualiﬁcados
Estudantes de todo o mundo

habilidades de inglês fora da sala de aula!

Facilidade no processo de
visto
O

pedido

de

visto

é

processado

diretamente pela equipe da ES Dubai nos

Tecnologia em sala de aula

Emirados Árabes Unidos e os únicos

70+

nacionalidades
na escola
Nós não dizemos isso, nossos
alunos dizem!

requisitos são a carta de inscrição da ES
Dubai, uma cópia do passaporte, uma
foto do passaporte e pagamento.

Oportunidades de trabalho
Com os nossos vistos os alunos podem
trabalhar em empregos temporarios de
meio periodo ou periodo integral, desde
que concilie os estudos. Tambem existe a
possibilidade do empregador mudar o seu
visto de estudos para visto de trabalho.

Segurança
Dubai foi classiﬁcada como uma das
cidades mais seguras do mundo, tendo
baixo índice de criminalidade.

NOTA MÉDIA DE AVALIAÇÃO

NOTA MÉDIA DE AVALIAÇÃO

4.8 4.9
Facebook

Google

Mais de 200 avaliações

Mais de 200 avaliações

Cosmopolita
Com uma população mais de 85%
imigrante, Dubai é uma das cidades mais
diversiﬁcadas e cosmopolitas do mundo.

Clima agradável
Dubai tem um clima subtropical árido,
com céu azul, mar quente e sol o ano todo.

Estudando

NA ES!
Cursos oferecidos

CURSOS OFERECIDOS
O ano todo

•

Inglês Geral

•

Preparatório para IELTS

•

Aulas de conversação

•

Aulas de Pronúncia

DURAÇÃO DOS NÍVEIS

•

Inglês para Negócios

Nossos níveis tem duração de 12 semanas

•

Programa de Estudos de 1 Ano

nas aulas semi-intensivas e 6 semanas nas

•

CELTA

aulas intensivas.

•

Cursos Proﬁssionalizantes com Certiﬁcação Internacional

DURAÇÃO DOS CURSOS

Duração do nível

NÍVEIS
Disponíveis do Iniciante à Proﬁciência

1 a 52 semanas
AULAS SEMANAIS

Nossos níveis duram 12 semanas nos cursos de aulas

Semi-intensivo 15

semi-intensivas e 6 semanas nos cursos de aulas intensivas.

Intensivo 30

Embora os cursos iniciem a cada 6 semanas, é possível
começar em qualquer domingo, pois as unidades dos
módulos dos cursos são ministrados em rodízio.

Nossos professores

Todos os nossos professores são qualiﬁcados, falantes
nativos de inglês e com muitos anos de experiência no
ensino de inglês como língua estrangeira. Também temos
uma alta quantidade de professores treinados com Diploma
e Mestrado em nossa escola.
Nossos professores planejam aulas estimulantes e interativas
para que os alunos se motivem a aprender e nossos cursos
são atraentes, com conteúdos pertinentes e agradáveis.

HORÁRIOS
Manhã, tarde, ﬁm de tarde e noite

NOTA MÉDIA DE AVALIAÇÃO

4.8

ES Dubai professores
(de 5)

Conheça nossos
professores!

Acomodação

Sua casa longe de casa!

Nós

temos

parceria

com

fornecedores

As instalações de uso comum incluem:

de

Acesso gratuito a academia

acomodação especializados para oferecer uma
gama de opções para garantir que você encontrará o

Salas de estudos, café e terraço

que procura.
Segurança 24hs e um time de suporte ao estudante

Residência Estudantil

Piscina

A residência é espaçosa, moderna e oferece aos
alunos instalações de última geração, incluindo
piscina, academia, sala de jogos, sala de cinema,
mesas de sinuca, além de áreas de estudo.

Lavanderia
Sala de jogos
Sala de estar
Cinema

CONFORTO

BEM EQUIPADO
Veja
nossas instalações!

SEGURANÇA

Programa social
Aqui estão algumas das atividades
incríveis em Dubai!

A melhor

EXPERIÊNCIA
em Dubai

FERRARI WORLD

DESERT SAFARI

WILD WADI

SKI DUBAI

BURJ KHALIFA

ABU DHABI TOUR
Veja nossos
vídeos de atividades

ATLANTIS

