
1

PATHWAY 
PROFISSIONAL

INGLÊS PARA NEGÓCIOS
CERTIFICADOS PROFISSIONAIS
ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO 
PARA CARREIRA

SEU CAMINHO 
RUMO À 
EXCELÊNCIA 
PROFISSIONAL 
COM A STAFFORD 
HOUSE EUA | CANADÁ  | UK



2

A P R I M O R E  A S 
S UA S  H A B I L I DA D E S 
P R O F I S S I O N A I S 
AT R AV É S  D E  U M A 
VA R I E DA D E  D E 
P R O G R A M A S  E 
AT I V I DA D E S

Na Stafford House, a nossa missão é aprimorar as suas habilidades de língua inglesa 
para ajudá-lo a alcançar seus objetivos profissionais. Há mais de 65 anos nós 
auxiliamos estudantes a atingir seu potencial e oferecemos várias opções de programas 
e atividades profissionais nas nossas escolas nos EUA, UK e Canadá.

Temos orgulho de ser o único grupo de escolas de idiomas no mundo com uma 
variedade tão grande de programas e atividades profissionais planejadas para que 
você desenvolva as habilidades necessárias para o mundo profissional de hoje. Além 
de proporcionar uma educação excelente, nós garantimos que a sua experiência na 
Stafford House irá ajudar você a aprimorar o seu inglês, vivenciar uma nova cultura e 
melhorar as suas perspectivas profissionais.

Mal podemos esperar para ajudar você na sua trajetória rumo à excelência profissional!

Vivemos em um mundo em que a 

conquista do emprego dos sonhos está 

se tornando cada vez mais competitiva, 

já que muitos empregadores procuram 

contratar graduados qualificados 

que também têm experiência. Na 

Stafford House, nós entendemos que 

isso pode ser um tanto assustador; 

então, desenvolvemos um portfólio 

de programas e atividades focadas no 

aperfeiçoamento das suas habilidades 

e no desenvolvimento do seu potencial 

profissional. Fico muito feliz em lhe 

apresentar aos nossos programas de 

Inglês para Negócios, programas de 

Certificados Profissionais e Atividade de 

Preparação para Carreira. Independente 

de quais sejam os seus objetivos, eu e a 

minha equipe estamos aqui para ajudar 

você na sua trajetória profissional e mal 

podemos esperar para ajudar você nas 

suas conquistas!

Leigh McIntyre,

Diretora de Vendas

P ATHWAY PROFISSIONAL
ATINJA SEU POTENCIAL PESSOAL

CERTIFICADOS 
PROFISSIONAIS

INGLÊS PARA 
NEGÓCIOS

ATIVIDADE DE 
PREPARAÇÃO PARA 
CARREIRA

“

”

E S S A  B R O C H U R A  É 
A T I V A D A  P E L O  Z A P P A R

B A I X E  O  A P L I C A T I V O  N O  S E U 
C E L U L A R  E  E S C A N E I E  O S 

Í C O N E S  P A R A  S A B E R  M A I S !
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DESENVOLVIDO PARA UMA VIDA 
COM OPORTUNIDADES INFINITAS
PATHWAY PROFISSIONAL PARA TODOS OS 

PLANOS DE CARREIRA

TORNE SEU CURRÍCULO MAIS COMPETITIVO A PARTIR DO CONHECIMENTO DAS 
PRÁTICAS DE EMPRESAS DOS EUA, UK E CANADÁ

APRIMORE SUAS HABILIDADES DE LIDERANÇA E DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES 
ATRAVÉS DO TRABALHO EM UMA EQUIPE INTERNACIONAL

CONHEÇA EXECUTIVOS E EMPRESAS AMERICANAS, CANADENSES E BRITÂNICAS  

ELABORE UM PROJETO DE NEGÓCIOS BEM-SUCEDIDO E O ADICIONE AO SEU 
CURRÍCULO

APRIMORE HABILIDADES PARA SE SAIR BEM EM ENTREVISTAS DE EMPREGO

FAÇA NETWORKING COM PROFISSIONAIS DO MUNDO TODO

APRENDA A FAZER APRESENTAÇÕES INSPIRADORAS DE MODO CONFIANTE EM 
INGLÊS

AUMENTE A SUA CONFIANÇA UTILIZANDO A LÍNGUA INGLESA EM UM AMBIENTE 
PROFISSIONAL

EXPLORE NOVOS SETORES E OPÇÕES DE CARREIRAS

ATINJA O SEU POTENCIAL PROFISSIONAL!

10 MOTIVOS PARA ESCOLHER O PATHWAY 
PROFISSIONAL DA STAFFORD HOUSE

Depois de fazer o Certificado 

Profissional de Marketing e 

Publicidade, eu fiz a Atividade de 

Preparação Para Carreira (CPA) 

junto com o Inglês para Negócios. 

Eu decidi fazer o CPA para 

aprender sobre negócios, ganhar 

experiência em uma empresa 

americana e ter a oportunidade 

de falar com nativos. No Grupo 

Blackstone, eu fiz diversos tipos 

de atividades relacionadas à 

minha formação em contabilidade 

e também compreendi o modo 

como projetos de negócio 

funcionam do início ao fim.

Ryohei, Japão
Certificados Profissionais, 
Inglês para Negócios, Atividade 
de Preparação Para Carreira, 
Colocação no Grupo Blackstone, 
San Francisco

“

”

ESTÁ PRONTO PARA ESTUDAR 
O PATHWAY PROFISSIONAL?

FAÇA O NOSSO TESTE ONLINE 
DE INGLÊS ACADÊMICO PARA 
DESCOBRIR O SEU NÍVEL DE 
INGLÊS 

WWW.STAFFORDHOUSE.COM/
ACADEMIC-TEST

QUEM ESTUDA UM PATHWAY PROFISSIONAL? 
Profissionais experientes ou universitários com um nível 
intermediário-avançado de inglês que procuram uma introdução a 
assuntos importantes do mundo dos negócios

Profissionais experientes ou estudantes que desejam construir seu 
portfólio de habilidades profissionais e praticar a fala em língua 
inglesa enquanto estudam um curso de negócios de curta duração

Pessoas à procura de emprego e graduados que desejam progredir na 
sua carreira acrescentando ao currículo um certificado de negócios
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INGLÊS PARA NEGÓCIOS
O IDIOMA DOS NEGÓCIOS

Este programa desenvolve as habilidades necessárias para que você se comunique 
em inglês de modo confiante em um ambiente profissional internacional. A partir da 
discussão de tópicos relevantes com materiais envolventes e atualizados, o curso 
vai além do livro, proporcionando uma imersão através do aprendizado prático de 
vocabulário, gramática e estratégias de comunicação do meio profissional.

S O B R E  O  I N G L Ê S  PA R A 
N E G Ó C I O S

DATAS DE INÍCIO
Qualquer 

segunda-feira

NÍVEL MÍNIMO
Intermediário em 
Londres e Toronto

Intermediário-
Avançado nos EUA

Carga horária
Essencial: 15 horas de aula por semana*
Standard: 19 horas de aula por semana
Intensiva: 23 horas de aula por semana

Superintensiva: 27 horas de aula por 
semana**

IDADE
18+

ESCOLAS
EUA: Todas

Canadá: Apenas 
Toronto

UK: Apenas Londres

OBJETIVOS
Este é um curso voltado para o desenvolvimento de vocabulário e de outras habilidades; 
você estudará a linguagem específica dos negócios e a colocará em prática através de 
estudos de caso, apresentações, negociações e da escrita de e-mails e currículos.

O IDIOMA DOS NEGÓCIOS
Durante as aulas você aprenderá a gramática e pronúncia utilizada em contextos de 
vendas, marketing, publicidade, recursos humanos, administração, finanças e gestão.

COMO VOCÊ VAI APRENDER
Através de atividades autênticas e orientadas por objetivos que foram desenvolvidas 
para aprimorar as suas habilidades de inglês e aumentar a sua confiança. Ao estudar o 
Inglês para Negócios, você será treinado para adaptar-se e sobressair-se em uma grande 
variedade de situações profissionais.

O QUE VOCÊ FAZ

DESCRIÇÃO DO CURSO

• Participa de reuniões
• Conduz entrevistas
• Planeja e apresenta propostas

• Gerencia conflitos
• Escreve e-mails profissionais, 

propostas & recomendações

O Inglês para Negócios é mais 
do que apenas inglês; é um grande 
aprendizado sobre negócios 
internacionais onde são exigidas 
as habilidades de inglês. O Tom, 
meu professor, deu uma atenção 
especial aos estudantes e ensinou 
tópicos específicos para as nossas 
necessidades individuais. Eu 
recomendo as aulas de Inglês para 
Negócios para todos que desejam 
melhorar suas habilidades 
de inglês em um contexto 

profissional.

Luis, Brasil
Inglês para Negócios, Chicago

“

”

 
ALGUMAS DAS ELETIVAS DE HABILIDADES PROFISSIONAIS
Todos os estudantes dos cursos Standard, Intensivo e Superintensivo podem 
personalizar o seu aprendizado através da adição de eletivas específicas. Por terem 
sido desenvolvidas para suprir necessidades específicas dos estudantes, as eletivas 
variam de escola para escola e de mês a mês. Veja abaixo alguns exemplos das 
eletivas profissionais mais procuradas. 

HABILIDADES DE APRESENTAÇÃO / B2-C2
Aprenda a criar apresentações bem-sucedidas e eleve a sua confiança para falar em 
público. Esta eletiva irá apresentar aos estudantes as ferramentas necessárias para 
que se tornem apresentadores proficientes. 

MÍDIAS SOCIAIS / B2-C2
Os estudantes irão aprimorar suas habilidades de mídias sociais para promover seu 
negócio e a si mesmo. Aprenderão a fazer postagens eficazes nas mídias sociais e a 
interagir com a audiência.

CULTURA PROFISSIONAL / B2-C2
Os estudantes irão explorar as tradições e culturas profissionais de diferentes 
países. Esta eletiva foca na diversidade das culturas profissionais no mundo todo e 
as respectivas conexões e comparações com outros países.

*Apenas nos EUA e Toronto
**Apenas em Londres e Toronto

Cada estudante progride em seu próprio 
ritmo. Recomendamos que tenham pelo 

menos 80% de presença, façam toda lição 
de casa e sigam as recomendações de 

autoestudo.
É necessário um visto F-1 nos EUA para 

cursos com carga horária Standard e 
Intensiva.

...e muito mais!
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INGLÊS PARA NEGÓCIOS PARA 
CLIENTES EMPRESARIAIS

QUAISQUER SEJAM AS SUAS NECESSIDADES 
DE INGLÊS PARA NEGÓCIOS, NÓS PODEMOS 
FORMULAR TREINAMENTOS PARA VOCÊ

Já auxiliamos empresas de 
diversos países e setores 
no desenvolvimento de 
treinamentos personalizados 
de inglês corporativo.

Clientes empresariais 
podem combinar qualquer 
programa com aulas 
particulares, ou podemos 
formular aulas em grupo 
personalizadas para suprir 
requisitos específicos.

PROPORCIONAMOS PACOTES PERSONALIZADOS PARA GRUPOS DE ALUNOS O ANO TODO.
CADA PROGRAMA É ADAPTADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E INTERESSES ESPECÍFICOS DE CADA GRUPO.

P E R S O N A L I Z A D O  PA R A  A S  S UA S  N E C E S S I DA D E S
Se o seu grupo estiver buscando um curso com conteúdo especializado para fins acadêmicos, culturais ou profissionais, nós 
trabalhamos em conjunto com você para entender as necessidades e objetivos, e utilizamos este conhecimento para desenvolver 
um programa de aprendizado altamente produtivo. Recebemos grupos de variados contextos e profissões, desde universitários 
e executivos a enfermeiros, pilotos e professores. Os estudantes dos grupos personalizados compartilham da mesma estrutura e 
serviços da Stafford House que os estudantes dos outros programas têm acesso.

AT I V I DA D E S  P E R S O N A L I Z A DA S
Além do conteúdo do curso, nós podemos oferecer um calendário personalizado de atividades culturais e sociais, organizar 
pacotes de refeições específicos para restrições alimentares e auxiliar na reserva de acomodações e planos de viagem. Queremos 
ter certeza de que todos os aspectos da sua experiência estão adaptados às suas necessidades e expectativas.

GRUPOS PERSONALIZADOS
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CERTIFICADOS PROFISSIONAIS
MARKETING, GESTÃO DE PROJETOS E 
GESTÃO DE NEGÓCIOS     

O nosso programa de Certificado Profissional proporciona uma experiência de aprendizagem única que objetiva 
aprimorar as suas habilidades de negócios e ensinar novas estratégias para potencializar a sua carreira 
ou estudos futuros. A Stafford House é pioneira nos programas de Certificados Profissionais, que possuem 
abordagem baseada em projetos e que foram desenvolvidos em parceria com especialistas em negócios para 
que você consiga lidar com os problemas do mundo dos negócios atual.

Eu fiz um Certificado Profissional 

porque queria aprender mais sobre 

Marketing. No momento estou me 

preparando para fazer um Mestrado 

nos Estados Unidos, mas ainda não 

decidi em qual área. Talvez eu tenha 

o meu próprio negócio um dia e 

estudar Marketing vai me ajudar a 

montar um negócio melhor.

Nongporn, Tailândia

Certificado Profissional em 

Marketing, San Diego

DESCRIÇÃO DO CURSO FATO S  S O B R E  O S  C E RT I F I C A D O S 
P R O F I S S I O N A I S

IDADE
18+

EXPERIÊNCIA 
ACADÊMICA

Não é necessário 
ter experiência de 
negócios prévia.

ESCOLHA UM DOS TRÊS MÓDULOS
• MARKETING
• GESTÃO DE PROJETOS
• GESTÃO DE NEGÓCIOS

...OU FAÇA TODOS ELES!

NÍVEL MÍNIMO
Intermediário-

avançado

VISTO NECESSÁRIO
EUA/Canadá:Visto de Turista 

ou Visto de Estudante 
(F-1 - EUA)

UK: Isenção de Visto 

VISTO

ESCOLAS
EUA: Todas

Canadá: Toronto
UK: Londres & 

Brighton

RESULTADOS
• Recebimento de Certificado Profissional 

da Stafford House

• Experiência a partir da elaboração e 
apresentação de um projeto de negócios 
em inglês

• Experiência a partir do trabalho em um 
grupo multicultural

• Desenvolvimento de habilidades de 
networking e de uma rede de contatos

“

”

       Eu já trabalho para uma 

empresa no Japão e quis 

aproveitar esta experiência para 

alavancar a minha carreira. Os 

cursos que fiz me ajudaram a 

entender melhor a indústria 

do Vale do Silício devido à 

proximidade da escola ao vale 

e do foco das aulas ser nestes 

setores. Eu gostei muito da 

atividade final de apresentação 

pois aprendi a fazer uma 

apresentação em inglês em frente 

à uma plateia. 

Tadashi, Japão

Certificados Profissionais

San Francisco

“

”
*Adicione outras eletivas de inglês profissional 

tais como Preparação para Carreira, Habilidades 
de Apresentação ou Mídias Sociais no Trabalho 
para uma carga horária Standard ou Intensiva.

**Apenas em Londres e Toronto.

PARA QUEM É O CURSO?
• Profissionais experientes que desejam 

desenvolver habilidades de negócios 
internacionais

• Futuros universitários que desejam 
adicionar experiência à sua inscrição na 
Universidade

• Estudantes de inglês de nível 
intermediário-avançado que desejam 
utilizar o seu conhecimento de maneira 
diferente

• Pessoas à procura de emprego que 
desejam progredir na sua carreira

• Aulas em estilo de palestra

• Professores experientes na área de 
negócios

• Foco nas habilidades de 
comunicação,apresentação e trabalho 
em grupo

• Ganhe experiências que refletem o mundo 
do trabalho atual

• Projetos em grupo

• Visita a empresas e palestrantes 
convidados

CARGA HORÁRIA
Essencial (15 horas de aula de Habilidades 
Profissionais)
Standard (15 horas de aula de Habilidades 
Profissionais + 4 horas de aula de eletivas*)
Intensiva (15 horas de aula de Habilidades 
Profissionais + 8 horas de aula de eletivas*)
Superintensiva (15 horas de aula de Habilidades 
Profissionais + 12 horas de aula de eletivas**)
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AULAS COM FOCO EM ESTUDOS 
DE CASO
Alguns exemplos anteriores: 

CERTIFICADO PROFISSIONAL DE MARKETING:
Kraft, Subway, Samsung, Oreos, NFL, Starbucks, Costco

CERTIFICADO PROFISSIONAL DE GESTÃO DE NEGÓCIOS
Disney, Costco, GM, Ford, Chrysler, Google, Netflix

CERTIFICADO PROFISSIONAL DE GESTÃO DE PROJETOS
Colorado Parade, Aramco, China Telecom

Eu amei a experiência que tive 

na Stafford House ao estudar os 

três Certificados Profissionais. 

O programa possibilita que você 

visite empresas, nas quais você 

pode conversar com os gerentes 

e comparar tudo que aprende na 

sala de aula com o que realmente 

funciona num ambiente de 

trabalho.

Vinicius, Brasil

3 Certificados Profissionais, 

Boston

”

“

PALESTRANTES CONVIDADOS

VISITAS A EMPRESAS E 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Alguns exemplos anteriores:

• Vice-presidente de Relacionamento com Clientes na Deutsche Asset Management, uma 

afiliada do Deutsche Bank

• Diretor Sênior, Analytics Cloud, Salesforce

• CEO da Take New Ground (empresa de coaching executivo)

• Diretor de Engenharia de Resultados, Leadership Fundamentals Inc

• Fundador da Blue Print (empresa de consultoria de design)

• Gerente de Projetos Digitais Sênior, Central Station Toronto

• Vice-Presidente de Marca e Mercado, Deltrate Inc

Alguns exemplos anteriores:

EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES:
• General Assembly
• Boda Borg
• Gillette
• Trapology
• MIT
• Westfield Shopping Centre

EVENTOS:
• Kirstein Business Library
• WeWork
• Shoobox Startup Series
• HubWeek

Cada módulo de certificado 
profissional inclui um evento de 
networking, um palestrante convidado 
ou uma visitação a uma empresa. Os 
palestrantes convidados são CEOs 
de startups locais, empreendedores 
bem-sucedidos e executivos 
prestigiados que proporcionam 
diálogos inspiradores acerca das 
maneiras como superaram desafios 
no seu ramo, seguido de sessões de 
perguntas sobre tópicos do mundo de 
negócios.
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GESTÃO DE 
NEGÓCIOS

ESCOLHA UM CERTIFICADO PROFISSIONAL

Duração: 4 semanas

Resultados:

• Conhecer diferentes realidades 
econômicas e tipos de estruturas e 
ambientes empresariais 

• Aprender sobre controles 
organizacionais, ferramentas de gestão, 
estilos e práticas de gestão de negócios

• Desenvolver técnicas de planejamento 
estratégico e tático

EXEMPLO DE CRONOGRAMA*
Semana 1
• O Processo de gestão na atualidade
• História da gestão 
• Valores, atitudes, emoções e cultura: o 

gestor como um ser humano

Atividade: Início das instruções para 
organização do projeto final que envolve 
aplicar o conhecimento adquirido no 
curso em uma empresa específica

Semana 2
• Planejamento, estratégia e vantagem 

competitiva
• Desenvolvimento de estrutura 

organizacional; Controle, Mudança, 
Empreendedorismo

• Gestão de operações

Atividade:  Visita a um pequeno 
restaurante para observar e identificar 
como as quatro funções da gestão estão 
sendo aplicadas e posterior apresentação 
dos resultados ao resto do grupo

Semana 3
• Líderes e liderança
• Comunicação e TI
• Tomada de decisões, aprendizado, 

criatividade e empreendedorismo
• Apresentação de boas práticas e dicas

Atividade: Apresentação sobre motivação 
e liderança. Os estudantes deverão 
fazer uma apresentação sobre liderança 
eficiente

Semana 4

• Marketing global
• Apresentações finais
• Entrega de projeto de grupo final
• Prova final

*O cronograma pode ser diferente em cada escola

...OU FAÇA OS TRÊS!

GESTÃO DE 
PROJETOS
Duração: 4 semanas

Resultados:

• Entender conceitos e práticas 
fundamentais na gestão de projetos

• Conhecer diferentes estilos de gestão

• Desenvolver técnicas de planejamento 
de gestão de projetos

EXEMPLO DE CRONOGRAMA*
Semana 1
• Definindo a gestão de projetos
• Habilidades de gestão de projetos
• Gestão e organização de pessoas
• Comunicação - Início do projeto
• Reuniões com investidores

Atividade: Pesquisa das certificações 
de gestão de projetos para projetos 
específicos e apresentação dos resultados 
aos colegas

Semana 2
• Combinações sobre as atividades 
• Fatores críticos de sucesso
• Estrutura analítica do projeto
• Equipe de projeto
• Contratação de recursos
• Gestão e planejamento de riscos

Atividade: Desenvolvimento de um 
plano de comunicação para um projeto 
específico

Semana 3

• Cronograma de projeto
• Diagrama PERT
• Rota crítica
• Elaboração de orçamentos e 

estimativas
• Equipe de projeto
• Negociação e resolução de problemas

Atividade: Desenvolvimento de um plano 
de qualidade para um projeto específico

Semana 4
• Processo de mudança
• Documentação do aprendizado
• Finalização de projeto
• Documentação
• Apresentações finais
• Entrega de projeto final
• Relatórios de grupo
• Prova final

MARKETING

Duração: 4 semanas

Resultados:

• Entender conceitos e práticas 
fundamentais do marketing

• Conhecer variados estilos de marketing

• Desenvolver técnicas de planejamento 
de marketing estratégico

• Desenvolver um plano de marketing 
estratégico em inglês

EXEMPLO DE CRONOGRAMA*
Semana 1
• Definindo o marketing
• Desenvolvimento de estratégias de 

marketing voltadas para o cliente
• A arte e ciência de satisfazer clientes
• Mídias sociais: vivendo no mundo 

conectado

Atividade: Depois de definir as 
expectativas do curso, organizar a 
elaboração e apresentação de um plano 
estratégico de marketing para um produto 
específico em grupo

Semana 2
• Marketing global
• Segmentação de marketing
• Direcionamento e posicionamento
• Estratégias de produto e serviço
• Comunicação integrada de marketing
• Relações públicas e publicidade

Atividade: Decisão do tema para o projeto 
final. Desenvolvimento e condução de 
uma pesquisa online para consumidores 
potenciais. Atividade de pesquisa em 
campo.

Semana 3

• Varejistas, atacadistas e vendas diretas 

• Estratégias de precificação

Atividade:  Criação de uma empresa 
fictícia e decisão de fatores que 
permitiriam que tal empresa expandisse 
para um outro país 

Semana 4
• Apresentações finais
• Entrega de projeto final
• Relatórios de grupo
• Prova final
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Com a Atividade de Preparação para Carreira, a Stafford House oferece uma 
experiência profissional global. Melhore o seu currículo, aprimore habilidades para 
se sair bem em entrevistas e avance com confiança na direção dos seus objetivos 
profissionais a partir de uma experiência em uma empresa americana.

A 
TIVIDADE DE PREPARAÇÃO 
  PARA CARREIRA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
EM UMA EMPRESA 

FATO S  S O B R E  A  AT I V I DA D E  D E 
P R E PA R A Ç Ã O  PA R A  C A R R E I R A

NÍVEL MÍNIMO
Intermediário

-avançado

VISTO DE ESTUDANTE 
NECESSÁRIO

EUA: Visto de Estudante 
(F-1)

VISTO

ÁREAS DE COLOCAÇÃO
Administração de Negócios

Marketing
Vendas

Serviços Sociais (ONG)
Hospitalidade

ESCOLAS
EUA: Todos os 

centros

IDADE 
18+

RESULTADOSBENEFÍCIOS

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5-12+

CU
RS

O STANDARD OU INTENSIVO
Inglês Geral / Inglês para Negócios / TOEFL / 

Preparação para o teste Cambridge / Certificados Profissionais

AT
IV

ID
AD

E 
DE

 P
RE

PA
RA

ÇÃ
O 

PA
RA

 C
AR

RE
IR

A

ELETIVA ATIVIDADE

Apresentação 
da atividade e 
reuniões com 
o orientador 

do CPA

Reunião com 
o orientador 
do CPA sobre 
a colocação 

na empresa e 
confecção do 

currículo

Pesquisa sobre 
a empresa 

anfitriã e aula 
sobre etiqueta 
no ambiente 
de trabalho 
americano

Prática de 
técnicas para 

entrevistas

Início da 
colocação 

na empresa 
anfitriã

PLANO DO CURSO

”

• Certificado da Atividade de Preparação 
para Carreira da Stafford House

• Carta de recomendação de uma empresa 
americana (se os requisitos da atividade 
de colocação forem cumpridos)

• Aprimore as habilidades de entrevista 
e aumente a sua confiança para a sua 
colocação na empresa e para futuras 
procuras de emprego

• Pratique inglês com colegas americanos 
e vivencie um ambiente de trabalho real

• Aprenda vocabulário específico do 
ramo e o inglês casual utilizado no 
ambiente de trabalho 

• Aplique as suas habilidades e 
conhecimento em projetos e tarefas na 
empresa anfitriã 

As colocações são realizadas em empresas anfitriãs de pequeno e médio porte, startups, 
e até em algumas marcas conhecidas, mas o fator mais importante é que você estará 
envolvido em atividades significativas da empresa, nas quais você aprenderá com os 
seus dirigentes. Nas empresas cuidadosamente selecionadas, você praticará o inglês 
falado com profissionais americanos, aumentando a sua confiança e alavancando o seu 
desenvolvimento profissional.

COLOCAÇÃO EM EMPRESAS*

**As colocações não devem ser consideradas empregos nem treinamento na sua carreira. Assim que aceito no programa CPA, uma 
colocação é garantida, mas não prometemos colocações em áreas ou empresas específicas

“ Eu escolhi fazer o CPA 
porque senti que precisava 
de mais conhecimento sobre 
como as empresas nos EUA 
funcionam e também precisava 
melhorar as minhas habilidades 
de inglês especificamente na 
área de negócios. A parte que 
eu mais gostei foi auxiliar em 
um dos eventos que a empresa 
organizou com um palestrante, 
o que me fez adquirir muito 
conhecimento em tópicos 
variados. A minha supervisora 
era muito profissional e tinha 
conhecimento sobre um pouco 
de tudo, então eu aprendi muito 
com ela!

Mario, Venezuela 
Entrepreneurs Organisation 
Administração de Negócios, 
Marketing e Relações Públicas
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BOSTON
Hosteling 
International Hospitalidade Rede internacional de hostels líder de mercado 

reconhecida por um branding moderno

ISX World Turismo Empresa de turismo especializada em passeios 
para jovens em Nova Iorque e Boston

Dress for Success Moda Loja mundialmente conhecida em estilo boutique 
que propõe o empoderamento feminino

ROLA Languages Educação Centro de línguas precursor de Boston

CHICAGO
Fuksa Khorshid, LLC Advocacia Aqui os estudantes auxiliam no planejamento de eventos, na criação de conteúdo 

para blogs e mídias sociais e aprendem sobre o ramo da advocacia

Global Citizenship 
Experience Educação Os estudantes interagem com alunos de ensino médio, permitindo que pratiquem 

bastante o inglês falado

Imerman Angels OS de Saúde Neste escritório movimentado, os estudantes participam de diversas atividades para 
angariação de fundos

La Casa Norte OS de Habitação Organização sem fins lucrativos que auxilia jovens e famílias a encontrar moradias 
estáveis e transforma comunidades

Tenzan Capital Negócios & 
Finanças

Empresa de prop trading na qual os estudantes aprendem sobre os indicadores de 
mercado e utilizam softwares financeiros

SAN DIEGO
Media Arts Center: 
Digital Gym Marketing Sala de cinema e mídia independente dedicada a envolver a comunidade em atividades 

de auto-expressão através das artes

San Diego Women’s 
Museum OS de Educação Educa e inspira a geração de hoje e as futuras sobre as contribuições das mulheres 

através de exposições

Residence Inn by 
Marriot

Hospitalidade & 
Turismo Hotel famoso com reputação excelente e um ótimo ambiente para colocação

Young At Art Educação Escola privada de artes para crianças que proporciona um ambiente de colocação 
divertido e envolvente, no qual os estudantes podem melhorar o seu inglês

Bread and Cie Hospitalidade Restaurante/padaria acolhedor e agitado. Ambiente ideal de colocação para praticar e 
melhorar as habilidades de inglês e conhecer falantes nativos 

W

SAN FRANCISCO
Mosser Hotel Hospitalidade Hotel familiar próximo à Union Square muito estiloso e bem-sucedido

BMW Administração de 
Negócios

Concessionária local da BMW que oferece aos estudantes a experiência de participar da 
administração ou do armazenamento das peças

California 
Welcome Center

Hospitalidade e 
Turismo

Empresa que oferece informações turísticas e passeios locais na qual os estudantes têm 
a oportunidade de interagir e conhecer turistas de todo o mundo

D-Structure Vendas & 
Marketing

Uma marca de vestuário com matriz e loja oficial em São Francisco. A missão da DSSF é 
unir pessoas que pensam de modo semelhante

Community Tech 
Network Serviços Sociais ONG que auxilia idosos a utilizar tecnologia. Os estudantes acham que esta experiência 

é muito recompensadora e têm muitas oportunidade para praticar o inglês

Tax Aid Administração de 
Negócios

Instituição de caridade que oferece informações  e consultoria fiscal para pessoas com 
baixa renda 

Golden Gate 
Power

Administração de 
Negócios Empresa que promove energias renováveis a partir da instalação de painéis solares

Meals on 
Wheels of SF Serviços Sociais Proporciona refeições para idosos acamados. Estudantes que procuram incluir ações 

sociais na CPA adorariam a colocação nesta empresa

ArtSpan Administração de 
Negócios

Pequena organização sem fins lucrativos que promove arte e artistas locais para educar 
e enriquecer a vida das pessoas 

Sunhee Moon Vendas & 
Marketing

Marca local de vestuário que promove, em sua maioria, tecidos americanos. Perfeita 
para os estudantes que querem se envolver na modelagem da comunidade de SF

SF Travel Turismo Especializada em passeios para aqueles que desejam conhecer San Francisco. Os 
estudantes que desejam praticar suas habilidades de fala iriam adorar esta empresa

U.S. China Law 
Counsel

Administração de 
Negócios

Pequeno escritório de advocacia que oferece serviços para pequenas e médias 
empresas em SF

Temptime Administração de 
Negócios

Empresa de recrutamento que oferece vagas em trabalhos temporários nos arredores da 
Bay Area

LISTA DE EXEMPLOS DAS EMPRESAS ANFITRIÃS DO CPA* 

*Esta é uma lista de exemplos de empresas anfitriãs; os estudantes que fizerem o CPA serão colocados em uma empresa que pode não 
estar necessariamente listada nesta brochura 

As colocações nas empresas 
americanas são feitas de acordo 
com os seus interesses e habilidades 
pelos nossos orientadores, para que 
você tenha uma ótima experiência 
que irá beneficiar a sua carreira no 
futuro! 
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PACOTE ILIMITADO
MAIS INGLÊS POR MENOS

LISTA DE EXEMPLOS DAS EMPRESAS ANFITRIÃS DO CPA* 

Programa no qual você pode ajustar o seu programa e carga horária de modo 
flexível para atender às suas necessidades; vá acumulando certificados da Stafford 
House enquanto ganha experiência e faz contatos internacionais que ajudarão você 
a ser bem-sucedido. Troque facilmente de escola para viver todas as oportunidades 
que a Stafford House tem a oferecer naquele país!1 

Inclui qualquer curso e qualquer carga horária². Inglês Geral, Inglês para Negócios, 
Preparação para Exames, Preparação Universitária, Taxa de Colocação Universitária 
e Taxa de matrícula. Troca grátis para os Certificados Profissionais e Atividade de 
Preparação para Carreira4

MONTE O SEU PACOTE 
ILIMITADO

NÍVEL MÍNIMO 
NECESSÁRIO CURSO ESCOLAS RESULTADOS

INGLÊS GERAL Iniciante Inglês Geral Todas as escolas Stafford House Certificado Stafford House

INGLÊS PARA 
NEGÓCIOS

Intermediário e 
Intermediário-

avançado
Inglês para Negócios Todas as escolas Stafford House Certificado Stafford House

PREPARAÇÃO PARA 
EXAMES

Intermediário e 
Intermediário-

avançado

Pacote de Exames Cambridge

TOEFL

IELTS

Escolas de San Diego, Toronto 
e UK

Todas as escolas dos EUA

Todas as escolas do Canadá e UK

Certificado de exame 
reconhecido oficialmente3

PATHWAY 
PROFISSIONAL

Intermediário-
avançado

Certificados Profissionais de 
Marketing, Gestão de Projetos 

ou Gestão de Negócios4

Atividade de Preparação para 
Carreira4

Todas as escolas dos EUA, 
Londres, Brighton e Toronto

Todas as escolas dos EUA

Certificados Profissionais
Certificado de  Experiência 
na Atividade de Preparação 
para Carreira e uma Carta 

de Recomendação de uma 
empresa americana

PREPARAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA5

Intermediário-
avançado Preparação Universitária Todas as escolas dos EUA e 

Canada

Admissão em uma das 
universidades ou colleges 

parceiros6

1 Transferência fácil entre as escolas de um mesmo país
2 Estudantes que fazem a carga horária Standard ou Intensiva nos EUA ou participam da Atividade de Preparação para Carreira precisarão de um visto F-1 e deverão manter a participação nas 
aulas exigidas pelo visto
3 As taxas dos exames não estão incluídas no preço do pacote
4 Estas opções têm datas de início específicas, por favor verifique a lista de preços atualizada no nosso site para obter mais detalhes
5Os cursos de Preparação Universitária e Preparação para Carreira têm como requisito mínimo a carga horária Standard
6 Devem ser cumpridos os requisitos da universidade ou college

E S C O L H A  Q UA L Q U E R  PA Í S
Q UA L Q U E R  C U R S O

Q UA L Q U E R  I N T E N S I DA D E 2 
Q UA L Q U E R  E S C O L A

ESCOLAS:
Todas

DURAÇÃO MÍNIMA:
O aluno deve estar matriculado 

por no mínimo 12 semanas

12

INTENSIDADE:
Qualquer uma!
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INGLÊS PARA NEGÓCIOS
BOSTON | CHICAGO | SAN DIEGO | SAN FRANCISCO | TORONTO | LONDON

CERTIFICADOS PROFISSIONAIS
BOSTON | CHICAGO | SAN DIEGO | SAN FRANCISCO | TORONTO | LONDON | BRIGHTON

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO PARA CARREIRA
BOSTON | CHICAGO | SAN DIEGO | SAN FRANCISCO

PATHWAY PROFISSIONAL

USA:

United Kingdom:

Canada:

WWW.STAFFORDHOUSE.COM


