
Programas Pathway de Formação 
de Inglês para Encaminhamento à 
Universidade 

PROGRAMA PATHWAY PARA COMEÇAR A GRADUAÇÃO EM SETEMBRO DE 2022

PROGRAMA PATHWAY PARA COMEÇAR A GRADUAÇÃO EM JANEIRO DE 2023

PROGRAMA PATHWAY PARA COMEÇAR A GRADUAÇÃO EM JANEIRO DE 2023

Toronto, Canadá

O Real Institute é líder em ensino de idiomas 
de alta qualidade, oferecendo programas de e 
inglês como segunda língua (ESL) para alunos 
de diferentes formações acadêmicas, origens, 
e níveis de proficiência. Nossa missão é ajudar 
os alunos a alcançarem sucesso acadêmico 
e pessoal enquanto traçam um caminho ou 
“Pathway” para um programa de graduação na 
Ryerson University.

Nossos programas de encaminhamento à 
universidade Pathways são oferecidos em várias 
datas de início, para que os alunos tenham 
flexibilidade ao começarem os seus estudos 
de graduação. Para alunos que precisam de 
cronogramas alternativos não mostrados nos 
nossos gráficos, entre em contato conosco.

ryerson.ca/realinstitute/programs/

Marque uma reunião virtual
Agende uma reunião virtual individual com nossa 
equipe para obter respostas a todas as suas 
dúvidas sobre o Real Institute, desde nossos 
programas de encaminhamento até o suporte à 
transição e mais.

ryerson.ca/realinstitute/connect/

Requisitos de Admissão
Os candidatos devem estar academicamente 
qualificados para um programa de graduação 
de sua escolha, mas que não cumpram os 
requisitos mínimos de proficiência em inglês para 
estudar na Ryerson. Visite o nosso site para mais 
informações sobre como se inscrever.

ryerson.ca/realinstitute/howtoapply/

Programa de Base do Inglés como 
segunda Língua (ESL Foundation)
-  O sucesso na conclusão deste programa permite que os 

alunos ingressem em um dos nossos mais de 60 programas de 
graduação com até 3 cursos de crédito de graduação em seu 
histórico escolar oficial.

-  Os alunos estão imersos em um ambiente de apoio com foco 
no Inglês para Fins Acadêmicos (EAP) e Inglês para Fins 
Específicos (ESP) integrado com 25 horas de instrução por 
semana.

-  O valor do curso inclui até dois cursos de crédito de graduação 
universitários que podem ser aplicados ao seu programa de 
graduação. Os alunos podem fazer um curso de crédito de 
graduação adicional por um custo extra.

Programa de Reforço 
(English Boost)
-  O sucesso na conclusão deste 

programa permite que os alunos 
ingressem em um dos nossos mais 
de 60 programas de graduação.

-  Os alunos desenvolverão as suas 
habilidades de leitura, escrita, 
audição e conversação em um 
período de tempo acelerado (30 
horas de instrução por semana).

-  O valor deste curso é menor, pois 
não há opções para os alunos 
receberem créditos de graduação.

PONTUAÇÃO  
DA PROVA

IELTS 5.5
ou

Duolingo 90-99

IELTS 5.5
ou

Duolingo 90-99

IELTS 4.5
ou

Duolingo 65-79

IELTS 6.0
ou

Duolingo 100-114

IELTS 6.0
ou

Duolingo 100-114

IELTS 5.0
ou

Duolingo 80-89

Janeiro de 2022

Maio de 2022

Julio de 2022

DATAS DE INÍCIO DO PATHWAY

DATAS DE INÍCIO DO PATHWAY

DATAS DE INÍCIO DO PATHWAY

Maio de 2022

Outubro de 2022
Janeiro de 2023

Setembro de 2022

Julho de 2022

Novembro de 2022

Programa de Bases do Inglês como Segunda Língua (ESL Foundation)
 2 semestres (32 semanas) | $32,900 CAD (incluindo 2 créditos de graduação)

Programa de Bases do Inglês como Segunda Língua (ESL Foundation)
 2 semestres (32 semanas) | $32,900 CAD (incluindo 2 créditos de graduação)

Pre + Programa de Bases do Inglês como Segunda Língua
(Pre-ESL + ESL Foundation)

 2 semestres (40 semanas) | $37,499 CAD (incluindo 2 créditos de graduação)

Pre + Programa de Bases do Inglês como Segunda Língua
(Pre-ESL + ESL Foundation)

 2 semestres (40 semanas) | $37,499 CAD (incluindo 2 créditos de graduação)

Pre-English Boost + English Boost 
(16 semanas) | $13,594 CAD Pre-English Boost + English Boost 

(16 semanas) | $13,594 CAD

Pre-English Boost + English Boost 
(16 semanas) | $13,594 CAD

Programa de Bases do Inglês como 
Segunda Língua (ESL Foundation)
 1 semestre (16 semanas) | $16,900 CAD

(incluindo 1 crédito de graduação)

English Boost 
(8 semanas) | $8,995 CAD

 
S
E
T
E
M
B
R
O

D
E

2
0
2
2

J
A
N
E
I
R
O

D
E

2
0
2
3

S
E
T

D
E

2
0
2
3

Mudança de nome em andamento
Em agosto de 2021, a universidade anunciou que iniciaria 
um processo de renomeação para reconciliar o legado do 
Egerton Ryerson e construir um futuro mais inclusivo.
Vamos escrever o próximo capítulo juntos.

PONTUAÇÃO  
DA PROVA

IELTS 5.0
ou

Duolingo 80-89

Programa de Bases do Inglês como 
Segunda Língua (ESL Foundation)
 1 semestre (16 semanas) | $16,900 CAD

(incluindo 1 crédito de graduação)

Programa de Bases do Inglês como Segunda Língua (ESL Foundation) 
 2 semestres (32 semanas) | $32,900 CAD (incluindo 2 créditos de graduação)

Perguntas? 
realinstitute@ryerson.ca

Siga-nos 
@RURealInstitute

          

Programa de Bases do Inglês como 
Segunda Língua (ESL Foundation)
 1 semestre (16 semanas) | $16,900 CAD

(incluindo 1 crédito de graduação)

English Boost 
(8 semanas) | $8,995 CAD

PONTUAÇÃO  
DA PROVA

IELTS 5.0
ou

Duolingo 80-89

https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/
http://ryerson.ca/international/admissions
http://ryerson.ca/realinstitute/programs/
http://ryerson.ca/realinstitute/connect/
http://ryerson.ca/realinstitute/howtoapply/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-english-boost/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-english-boost/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-english-boost/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/english-boost/
https://www.ryerson.ca/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
mailto:realinstitute%40ryerson.ca?subject=Hello%21%20I%20am%20interested%20in%20learning%20more%20about%20the%20Real%20Institute
https://www.facebook.com/RURealInstitute/
https://twitter.com/rurealinstitute?lang=en
https://www.instagram.com/rurealinstitute/?hl=en
https://www.ryerson.ca/realinstitute/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/english-boost/

