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Kia ora, bem-vindo ao Ara
Como diretor executivo, tenho prazer em
apresentar uma gama interessante de
soluções educacionais que o Ara criou
para desafiar mentes e promover um
aprendizado apaixonante. Nossa dedicação
e compromisso em sermos os melhores
em tudo o que fazemos mantêm o Ara
na vanguarda global da aprendizagem
profissional aplicada.

O cultivo de grandes pensadores exige
atenção individual. Nos orgulhamos de ter
turmas que garantem uma experiência
pessoal de aprendizagem. Estamos no
ramo de moldar vidas, criar líderes e cultivar
pioneiros sociais; estamos ansiosos por
compartilhar com você nossa experiência e
riqueza de conhecimento.

Tony Gray
Diretor Executivo,
Ara Institute of Canterbury

Centro Autorizado de Provas de Inglês
O Ara é um centro autorizado de provas IELTS, Pearson e Cambridge.
Nosso coordenador de provas pode ajudá-lo com a inscrição.
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Sobre o Ara

Por que estudar conosco?

O Ara Institute of Canterbury foi formado
em 2016 quando o CPIT e o Aoraki
Polytechnic uniram forças para criar o
maior provedor de educação profissional e
superior da Ilha Sul da Nova Zelândia.

Instituição governamental de categoria 1
da Autoridade de Qualificações da Nova
Zelândia (New Zealand Qualifications
Authority, NZQA), o Ara tem excelentes
instalações nos campi de Christchurch,
Timaru, Ashburton e Oamaru. 17 mil alunos
estudam conosco a cada ano, incluindo
1800 alunos internacionais. Oferecemos:

O Ara oferece uma experiência de ensino
personalizada que é flexível e respeita as
necessidades educacionais de nossos
alunos e seus objetivos profissionais.
Ajudamos você a ter sucesso em seus
estudos e a aproveitar ao máximo o tempo
em que estiver morando na Nova Zelândia.
Você desfrutará de turmas com baixa
proporção de alunos por funcionários e de
fácil acesso as nossas excelentes instalações
construídas para usos específicos. Nosso
foco está sempre no equilíbrio entre
aprendizado teórico e prático para garantir
que você esteja pronto para o trabalho ao
se formar.

• Graduações reconhecidas
internacionalmente e qualificações de
pós-graduação em uma ampla variedade
de disciplinas
• Professores com experiência no mundo
real e com contatos no setor
• Grupos pequenos (você vai conhecer seus
professores e eles vão saber quem você é)
• Habilidades em demanda (você estará
pronto para o trabalho ao se graduar)
• Oportunidades de estágios que vão
deixar você preparado para as realidades
do trabalho.

Mais de 150
qualificações
Pós-Graduação/Mestrado
(1 - 2 anos)

Diplomas de Graduação (1 ano)

Bacharelados (3 anos)

Diplomas (2 anos)

Certificados (1 ano)

O Ara é membro de:

Cursos Preparatórios
Fundamentais (6 meses/1 ano)

Inglês (4 - 50 semanas)
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Opções de estudo
O Ara tem uma variedade de certificados, diplomas, graduações e pós-graduações disponíveis para
estudantes internacionais.
Certificado / Diploma

Graduação

Certificado de Graduação / Diploma de Graduação

Inglês

Pós-graduação / Mestrado

Estudos Preparatórios Fundamentais

Inglês Intensivo
Inglês Acadêmico
Preparatório IELTS

Trabalho Voluntário
Certificado Neozelandês em Língua Inglesa
(NZCEL)

Computação & TIC

Comércio e Administração

Redes de Informática
TIC (Tecnologias da Informação e da
Comunicação)
Fundamentos da Tecnologia da Informação
Suporte Técnico em Tecnologia da Informação
Networking
Administração de Sistemas
Design e Desenvolvimento Web

Contabilidade
Administração Aplicada
Gestão Aplicada
Administração de Negócios
Sistemas de Informação Empresarial
Gestão de Eventos
Gerência e Supervisão
Gestão Hoteleira

Gestão de Recursos Humanos
Marketing e Vendas
Gestão de Operações e da Produção
Gestão de Projeto
Gestão Estratégica
Cadeia de Suprimentos e Logística
Transformação e Mudança

Culinária

Hotelaria

Cabelo e Beleza

Panificação e Confeitaria
Culinária Profissional

Serviço de Bar e Café
Alimentação e Bebidas
Hotelaria
Gestão Hoteleira

Técnicas de Beleza
Terapias de Beleza
Terapias de Beleza e Depilação
Cabeleireiro
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Estudo e Preparação Profissional

Estudos Arquitetônicos

Engenharia

Viagem e Turismo

Tecnologia Arquitetônica
Modelagem da Informação da Construção
Gestão da Construção
Levantamento Quantitativo

Desenho Assistido por Computador (CAD)
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica

Viagem e Turismo
Turismo Internacional

Educação ao Ar Livre

Esporte e Preparação Física

Idiomas e Educação

Educação de Aventura e ao Ar Livre
Sustentabilidade e Educação ao Ar Livre
Práticas Sustentáveis

Preparação Física
Nutrição Humana
Atividades Físicas e Promoção da Saúde
Esporte e Ciência do Exercício

Ensino da Língua Inglesa (CELTA)
Japonês
Maori

Serviços Sociais e de Saúde

Ciência Animal e Laboratorial

Radiodifusão

Exercício
Radiologia
Obstetrícia

Zootecnia
Gestão Animal
Tecnologia de Laboratorial
Enfermagem Veterinária

Radiodifusão (Rádio, TV e Jornalismo)
Meios de Comunicação

Tratamentos
Osteomusculares
Enfermagem
Assistência Social

Arte e Design
Artes Visuais Aplicadas
Criatividade
Mídia Digital e Design
Moda

Artes Dramáticas
Design de Animação
Fotografia
Design de Comunicação Visual

Artes Musicais
Artes Dramáticas
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Por que escolher estudar em Christchurch?
• O campus de Christchurch está convenientemente localizado no
centro da cidade
• Possui instalações de última geração, incluindo novos edifícios de
saúde, e de engenharia e estudos arquitetônicos, um novo centro
de recreação e uma academia de ginástica
• Você pode seguir um caminho de estudo ininterrupto do inglês
ao mestrado
• Você vai aprender em um ambiente vibrante, com mais de
50 nacionalidades diferentes no campus
• Há muitos eventos e atividades organizados para os alunos do
Ara sediados em Christchurch

WHARE
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Orientadores para Estudantes Internacionais
Temos uma equipe de funcionários dedicada trabalhando no
apoio aos estudantes internacionais do Ara. Nossa equipe pode
ajudá-lo, desde a adaptação à vida na Nova Zelândia até questões
relacionadas aos estudos e ao curso. Caso tenha dúvidas ou
questões, ou não saiba com quem falar, podemos ajudá-lo ou
encaminhá-lo a alguém que possa ajudá-lo. Ao usar esse serviço,
um orientador trabalhará com você para que vocês construam um
relacionamento ao longo do tempo que você estiver estudando aqui.
Oferecemos apoio em diferentes idiomas. Nossa equipe é
fluente em:
• chinês
• japonês
• coreano
• nepalês
Podemos oferecer apoio em outros idiomas se necessário.

Recursos e serviços para
estudantes internacionais
Há uma grande variedade de recursos e serviços disponíveis para você como
estudante internacional.

Vida
estudantil
Temos ótimos cafés em nossos
campi e nosso calendário sempre traz
oportunidades interessantes para se
fazer amigos e praticar inglês com
neozelandeses e outros estudantes
internacionais.

Biblioteca

Whareora (Centro recreativo)

Centros de idioma com Autoacesso

Centro de profissões

Serviços de Informação e
Aprendizagem

Centro de saúde

Você pode participar de nossas
festividades culturais, fóruns, exposições,
shows e espetáculos; bem como assistir
a concertos e eventos organizados por
outros grupos artísticos e musicais em
nossos espaços.
Para saber mais sobre como participar
da vida no campus, confira as
novidades, histórias e vídeo clips em no
nosso website -

myday.ara.ac.nz

Cafés e Restaurantes

Salas de computação

Área comum de alunos

Além dos estudos, existem vários eventos, atividades e clubes para você participar. E quando
você estuda e vive em Canterbury, paisagens naturais deslumbrantes e atividades de
aventura estão a sua porta.
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Vivendo em Christchurch
Um lugar excelente para se viver, trabalhar e curtir
Muitos festivais culturais, de arte e música ocorrem anualmente em toda região e artistas
internacionais se apresentam regularmente na Horncastle Arena. O Hagley Park é
espetacular durante todo o ano e é também o principal local de shows, exposições e eventos.
Dança e teatro são muito populares na cidade, com shows para entreter e diversos estúdios
ensinando uma variedade de estilos de dança.
Mercados de especialidades culinárias e artesanato acontecem todos os finais de semana e
diversos países estão representados nos restaurantes e distritos comerciais da cidade.

Programa
Job Ready
O programa Job Ready ("Prontos para Trabalhar"), da agência
de fomentação econômica "ChristchurchNZ", está voltado
para estudantes internacionais de Canterbury que desejam
buscar trabalho na Nova Zelândia após a graduação. O
programa apresenta uma série de oficinas para treinar os
estudantes em como procurar trabalho e sobre a cultura
Kiwi no trabalho.
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Curiosidades
• MAIOR CIDADE DA ILHA SUL
com uma população de
396.882 habitantes
• VALORES DE ALUGUEL
Os aluguéis em Christchurch são 28%
mais baratos que em Auckland e 23%
mais baratos que em Wellington
• NEVE
14 áreas de esqui e snowboard a três
horas de distância (9 a duas horas)
• TRILHAS
80 quilômetros de trilhas de caminhada
na cidade
• AEROPORTO INTERNACIONAL
a apenas 15 minutos do centro
da cidade
Voos diretos diários da Ásia, Oriente
Médio e Austrália
• DEIXE BRILHAR
2.143 horas anuais de luz do sol.
• ESPAÇOS VERDES
740 parques municipais cobrindo
3 mil hectares

Eventos e atividades
Oferecemos uma gama de oportunidades fantásticas que deixarão
memórias inesquecíveis além de amizades para a vida toda
com estudantes locais e internacionais. Todas as atividades são
planejadas e supervisionadas com cuidado para que você possa
participar sabendo que sua segurança é nossa prioridade número

um. O traslado de e para as atividades também está incluído,
assim você não precisa se preocupar com nada. Você só precisa
se inscrever, pagar e comparecer no dia. Confira o calendário
atualizado, fotos e eventos no site:

ara.international.ac.nz/activities

Torne-se um
Aluno Embaixador
Interessado em se tornar um Aluno Embaixador e ajudar outros alunos a descobrir se o Ara
é a melhor opção para eles?
Entre em contato com Ara Student Engagement Team para mais informações sobre
participar da equipe.

ara.ac.nz/ambassadors
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Por que escolher estudar
em Timaru?
Nosso segundo maior campus está
localizado na cidade portuária de Timaru,
que tem uma população de quase 45 mil
habitantes. Localizado a uma curta
distância do centro da cidade, o campus
de Timaru oferece instalações e serviços
de qualidade para os estudantes incluindo
uma academia, biblioteca, área comum e o
restaurante Starz, operado pelos estudantes.
Além do campus, Timaru e a região de
South Canterbury oferecem fantásticas
oportunidades culturais e recreativas que
vão desde passeios a cavalo, esqui, pesca de
salmão, vinícolas, galerias de arte, museus a
um observatório de renome internacional.

• É um excelente ambiente para o estudo
da língua inglesa; com menos estudantes
internacionais você pode mergulhar
totalmente na língua inglesa

• Timaru oferece uma bela localização
perto do mar, montanhas, lagos, e
empolgantes atividades ao ar livre

Também temos campus em Ashburton,
Oamaru e em Woolston.

• Nossos grupos são pequenos, assim
você recebe atenção mais personalizada
dos professores
• Nos especializamos em programas que
preparam os estudantes para o trabalho
Outros serviços incluem:
• Serviços de informática, laboratório,
biblioteca, restaurante, cozinha comercial,
centro de estudantes, café, ginásio,
parede de escalada.

• Nosso campus em Timaru é um
provedor aprovado de vistos pathway

Mapa do campus de Timaru
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Professores
de inglês e
funcionários
Equipe de Timaru, da esquerda para
a direita, Kerry McAllister, Christine
Prouting, Dan Zhu e Angela Wilson.

Atividades e
atrações
South Canterbury, no centro da Ilha
Sul da Nova Zelândia, está se tornando
rapidamente uma base esportiva procurada
para sediar importantes eventos e torneios.
No mesmo dia você pode fazer mountain
bike, snowboard e surfar - é só escolher!
As atividades ao ar livre incluem rafting,
caiaque, pesca, caça, passeios a cavalo,
caminhadas, trilhas, mountain bike, vela,
golfe e passeios de 4x4. Tudo é abundante
e facilmente acessível a uma curta distância
de Timaru ou de qualquer uma das cidades
menores em South Canterbury.

Eventos
South Canterbury tem um programa
bastante ativo de eventos e recebe eventos
nacionais regularmente. O Caroline Bay
Carnival, o carnaval mais antigo do gênero
na Nova Zelândia, é favorito entre famílias
de todo o país desde sua instituição
100 anos atrás.
Outros eventos mais importantes de South
Canterbury incluem o Festival das Rosas
de Timaru, o Festival de Artes e Plantas de
Geraldine, a Feira de Morango de Waimate
e a corrida automobilística no Timaru
International Motor Raceway.

www.southcanterbury.org.nz
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Acomodação
Se você é um estudante internacional vindo estudar no Ara, há diversas opções de acomodação para
escolher, incluindo casas de família e no campus.

Casa de
Família

Residência
Estudantil

Se esta é sua primeira vez no país,
recomendamos firmemente que você
se hospede em uma casa de família em
Christchurch ou Timaru. Uma casa de
família oferece um ambiente amigável
e seguro com uma família local e é uma
excelente maneira de aprimorar seu inglês e
experimentar a vida da Nova Zelândia.

A Ōtautahi House oferece acomodações
estudantis modernas ao lado de nosso
campus na cidade de Christchurch. Fica
perto de lojas, transporte público e de todos
os atrativos do centro da cidade.

Todas as famílias são cuidadosamente
selecionadas pelo The New Zealand
Education Advisory Service (Serviço de
Comissāo Consultiva da Educação da Nova
Zelândia - NZEAS). A acomodação em casa
de família inclui seu quarto, lavanderia e
a maioria das refeições (duas por dia de
segunda a sexta e três por dia aos sábados
e domingos). Você será combinado com
uma família adequada e o NZEAS vai
encontrá-lo no aeroporto, levá-lo à casa da
família onde ficará hospedado e garantir que
você esteja bem acomodado.
Você pode ficar com sua família anfitriã
pela duração de seus estudos, mudar-se
para um albergue mobiliado ou montar um
apartamento com seus amigos.

ara.ac.nz/homestay
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Na Ōtautahi House você divide um
apartamento com estudantes do Ara de
outras partes da Nova Zelândia e do mundo.
Os apartamentos são confortáveis e bem
equipados. Você tem seu quarto mobiliado
(com uma cama, escrivaninha e gaveteiro)
e divide as áreas comuns: cozinha, banheiro
e sala de estar, com seus companheiros. Há
uma lavanderia operada por moedas no
prédio. Os banheiros são limpos diariamente
para você, mas você é responsável
por manter seu quarto e apartamento
organizados e limpos.
Apoio para residentes da Ōtautahi está
disponível através do orientador estudantil.
As regras da casa são fundamentadas
na consideração e respeito ao próximo
garantindo assim o sucesso e a satisfação
acadêmica de todos.

ara.ac.nz/o-house

Transporte
Público
Christchurch tem uma rede abrangente de
transporte público. Existem vários pontos de
ônibus bem próximos ao campus da cidade.
Você pode verificar o horário de chegada do
próximo ônibus usando seu smartphone ou
dispositivo móvel.
Para mapas e horários acesse o
web-site abaixo:

metroinfo.co.nz
m.metroinfo.co.nz/nextbus

10 km

5 km
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Inglês
The School of English Language do Ara é reconhecida internacionalmente como um dos melhores centros
de treinamento na língua inglesa da Nova Zelândia.
Número de alunos:

até 300 em qualquer época

Níveis:

7 níveis (iniciante ao avançado)

Alunos por turma:

Em média 15; no máximo 22

Idade mínima:

17 , não há idade máxima

Melhore seu inglês

Preparatório IELTS

Inglês para estudos
avançados

Programas
Personalizados para
Grupos

Inglês Intensivo

Preparatório IELTS em
horário integral

Certificado Neozelandês
em Língua Inglesa (NZCEL)

Podemos personalizar
programas para
instituições:

Aulas à tarde
- Conversação e Escuta
- Interpretação de Texto e
Redação
- Inglês acadêmico
- Desenvolvimento de
habilidades
- Preparação para provas
- Trabalho voluntário

-

Nível 3 Geral
Nível 3 Aplicado
Nível 4
Nível 5

- Treinamento para
Professores
- Estudos Neozelandeses
- Hotelaria
- Sustentabilidade
- Enfermagem

Mínimo 4 semanas,
máximo 50 semanas

Mínimo de 4 semanas

18 semanas

Mínimo de 4 semanas

Iniciante ao avançado

Intermediário e avançado

Níveis 3 - 5

Entre em contato

Inglês Intensivo

Aulas à tarde

INICIANTE AO PRÉ-INTERMEDIÁRIO

NÍVEL INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO

O Inglês Intensivo é um curso em horário integral, com foco na
conversação, escuta, interpretação de texto, redação e gramática.
Ajudamos a melhorar sua fluência e exatidão, bem como a ampliar
seu vocabulário. Você geralmente tem um professor pela manhã e
outro à tarde, para que possa ouvir sotaques diferentes.

• Conversação e Escuta
Desenvolvimento e prática intensiva de habilidades auditivas
enquanto melhora o conhecimento de vocabulário usando
material original da TV e rádio, bem como livro didático e
recursos da internet.

ara.international.ac.nz/english-courses

• Interpretação de Texto e Redação
Melhora as habilidades de interpretação de texto e redação
usando uma grande variedade de textos para leituras formais e
informais tais como revistas, jornais e internet. Desenvolva um
conjunto de habilidades de interpretação de texto tais como
leitura dinâmica, global e busca detalhada. Aprenda como
planejar e escrever com estrutura e coesão.
• Inglês Acadêmico
Foca no preparo para futuros cursos de estudo enquanto
melhora as competências básicas.
• Desenvolvimento de habilidades
Pratique todas as quatro habilidades linguísticas (interpretação
de texto, redação, conversação e escuta) em aulas de habilidades
integradas. Os recursos incluem aplicativos e web-sites, bem
como material impresso e gravações.
• Preparação para provas
Aprenda estratégias de preparação para ter bons resultados no
IELTS e PTE (Pearson Test of English).
Observação: Nem todas as eletivas do período da tarde são oferecidas em todos os bimestres.
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Centros de idioma
com Auto-acesso
O Centro de Idiomas com Auto-acesso (LSAC), nos campi de
Christchurch e Timaru, é onde você pode ir para praticar e melhorar
seu inglês. Há sempre um funcionário treinado à disposição para
ajudá-lo a escolher os materiais apropriados para seu nível e
necessidades. Os materiais disponíveis incluem:
• CDs, DVDs e CD-ROMs
• Programas multimídia de computador
• Jornais impressos, jornais televisionados e programas online
de notícias
• Livros de cursos, folhas de exercícios/kits de áudio, leitores
e dicionários
• Materiais em inglês neozelandês e informações sobre
a vida no país
• Inglês para uso específico (ex: enfermagem, administração,
hotelaria) e inglês para estudo acadêmico
• Material de preparação para as provas IELTS, Cambridge,
OET e Pearson
Além de recursos em inglês, temos também uma pequena seleção
de materiais para estudantes aprendendo espanhol, japonês e maori.

English Pathways
AULAS À TARDE

AULAS PELA MANHÃ

Trabalho Voluntário*

Avançado

Principal

Conversação e Escuta
Interpretação de Texto
e Redação

Intermediário superior

Inglês Acadêmico

Intermediário avançado
Entrada Aberta

Início todas as
segundas-feiras

Desenvolvimento de
Habilidades

Intermediário

Certificado
Neozelandês em
Preparação para
Estudos e Carreira

Preparação para provas
Pré-intermediário
Básico

Teste de
nivelamento

PROVA

Iniciantes

NZCEL
Preparatório IELTS

Quer descobrir qual seu nível de inglês? ara.ac.nz/online-english-test

15

Inglês mais trabalho
voluntário
Aproveite para praticar seu inglês e fazer novos amigos na
comunidade. É necessário ter habilidades de conversação e
compreensão auditiva sólidas em inglês. Portanto, você deve estar
em uma turma de inglês intermediário superior.
Podemos conseguir vagas de voluntariado na comunidade de
Christchurch nas seguintes áreas:
• Cuidado de idosos
• Ajuda em escolas
• Trabalho em escritório
• Vendas no varejo e jardinagem
• Turismo
Observação: Os horários durante este curso podem ser irregulares.
Você deverá fazer pelo menos oito horas por semana em horários
a serem determinados. Para trabalhar com crianças você precisará
trazer um certificado de antecedentes criminais de seu país.
O estágio depende da disponibilidade, entre em contato.

Direito de trabalhar
Caso você estude inglês no Ara por 14 ou mais semanas, poderá
trabalhar meio turno, 20 horas semanais, com seu visto de
estudante. Isso permite que você adquira experiência de trabalho
enquanto melhora seu inglês!

Exemplo de horário de aulas e atividades
segunda-feira
8h30 - 9h

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

sáb/dom

Término às 11h

Atividades opcionais de fim
de semana

Atividade opcional de sextafeira à tarde

Auto-aprendizagem
supervisionada opcional
no LSAC

Auto-aprendizagem supervisionada opcional no LSAC

Aulas de inglês pela manhã
9h - 12h

15 min de intervalo às 10h30

Aulas de inglês pela manhã (continuação)
ALMOÇO
13h - 15h

Intervalo de almoço 12h - 13h

Aulas de inglês à tarde

ou

Auto-aprendizagem supervisionada opcional no LSAC

15h - 18h

ou
Atividades opcionais da tarde

Observação: O horário real de estudos e atividades pode variar. Nem todas as aulas do período da tarde são oferecidas em todos os bimestres.
Total de horas: 22 horas por semana (14 horas pela manhã e 8 horas à tarde)
Horários de aula: De segunda a quinta das 9h às 12h e das 13h às 15h. Sábados das 9h às 11h
LSAC: Auto-aprendizagem supervisionada no Centros de Idiomas com Auto-acesso (LSAC)
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Preparação para
provas
Preparatório Intensivo
IELTS
Este curso irá preparar você para fazer a prova IELTS ao aprimorar
sua interpretação de texto, redação, conversação e escuta. Você
pode começar em qualquer segunda-feira, a matrícula mínima é de
4 semanas.
Nosso campus é o maior centro autorizado de provas IELTS em
Christchurch e na Ilha Sul.
As datas e horários das provas estão publicadas no web-site:

ara.ac.nz/ielts

Caminho de preparação para provas IELTS
Inglês Intensivo
- Avançado

5,5-6,5

Principal

5,0-5,5

Certificado Neozelandês
em Preparação para
Estudos e Carreira

Preparatório Intensivo IELTS

- Intermediário superior

Horário integral

- Intermediário
avançado

Mínimo de 4 semanas

PROVA

22 horas por semana

- Intermediário

Datas das provas IELTS em 2020
Mês

Datas das provas Módulo

Mês

Datas das provas Módulo

Mês

Datas das provas Módulo

setembro

12 de setembro
26 de setembro

AeG
AeG

outubro

10 de outubro
31 de outubro

Apenas
acadêmico
AeG
AeG
AeG
Apenas
acadêmico

janeiro

11 de janeiro
18 de janeiro

AeG
AeG

maio

9 de maio
30 de maio

fevereiro

1° de fevereiro
*13 de fevereiro

AeG
AeG

junho

13 de junho
20 de junho

Apenas
acadêmico
AeG
AeG
AeG

março

7 de março
21 de março

AeG
AeG

julho

11 de julho
25 de julho

AeG
AeG

novembro 7 de novembro
21 de novembro
28 de novembro

abril

4 de abril
18 de abril

AeG
AeG

agosto

8 de agosto
22 de agosto

AeG
AeG

dezembro 5 de dezembro

AeG

A e G = Acadêmico e Geral
*A prova é em uma quinta-feira
Observação: As datas do IELTS estão sujeitas a mudanças, confira o web-site para mais detalhes ara.ac.nz/ielts
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Inglês para estudos
avançados
Certificado
Neozelandês em
Língua Inglesa
(NZCEL)
O Certificado Neozelandês em Língua Inglesa é uma qualificação
NZQA que dura para a vida toda. Existem sete níveis, do iniciante
ao avançado. Esses programas podem ser usados para estudos
avançados, para o trabalho, ou para desenvolvimento do inglês
no geral. O objetivo é ampliar suas habilidades em todas as áreas
da comunicação em inglês (conversação, escuta, interpretação
de texto e redação), prepará-lo para ESOL (inglês para falantes de
outros idiomas) mais avançado ou estudos principais, e ampliar sua
habilidade, confiança e conforto num novo país.

Stephanie Dong | China
Diploma de Graduação em Vendas e Marketing

“A habilidade de dominar o
idioma com proficiência é a
base sólida para sobreviver e
estudar no exterior.”

O NZCEL é um curso de 18 semanas composto de dois blocos de
nove semanas com um intervalo de duas semanas entre eles. O
curso é de 20 horas semanais.
O NZCEL pode ser usado para atingir o nível de inglês necessário
para entrar em nossos programas principais. Para mais detalhes,
consulte os critérios de ingresso em cada programa e a tabela de
equivalência abaixo. O NZCEL cursado no Ara também é aceito pela
University of Canterbury e pela Lincoln University.

Tabela de equivalência de inglês
Nível

IELTS

TOEFL

TOEFL

Cambridge

NZCEL

Pearson

City & Guilds

Nota geral

Por prova

pBT

TWE

iBT

Redação

B2First

C1 Avançado ou
C2 Proficiente

3

5,0

(5,0)

500

(4)

35

20

154

Nível C

Nível 3 (Geral)

36

B1 Achiever (43)

4

5,5

(5,0)

530

(4,5)

46

20

162

Nível C

Nível 3 (Aplicado)

42

B2 Communicator (42)

5

5,5

(5,0)

550

(5)

46

20

162

Nível C

Nível 4 (Geral)

42

B2 Communicator (42)

6e7

6,0

(5,5)

550

(5)

60

20

169

Nível C

Nível 4 (Acadêmico)

50

B2 Communicator (66)

8e9

6,5

(6,0)

590

(5,5)

79

21

196

Nível B

Nível 5

58

C1 Expert (42)

Pontuação

Consulte a Tabela de Resultados de Proficiência em Língua Inglesa no web-site ara.ac.nz/english-equivalence
Caso tenha alcançado os requisitos de ingresso para Universidade NCEA Nível 3, você não precisará fornecer evidência de habilidade na língua inglesa para a
maioria dos programas.
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Pathways para estudos avançados
O diagrama abaixo mostra vários caminhos da língua inglesa a estudos acadêmicos avançados disponíveis
no Ara. Você pode começar a qualquer momento, de acordo com o seu nível, e nossa equipe vai ajudá-lo ao
longo do caminho.
Todos os programas NZCEL
são de horário integral e
duram 18 semanas, 20 horas
por semana.
NZCEL Nível 5
Acadêmico

Estudo principal (IELTS 6,5 - 7,0 entrada)*
Tecnologia
Laboratorial

Enfermagem

Artes Dramáticas

Ciências da Saúde

Ciência Aplicada

Nutrição

Radiodifusão

Radiologia

Obstetrícia

Assistência Social

Ciência do Esporte

(IELTS 6,0 entrada, todas as
provas 5,5 ou equivalente)

Inglês Intensivo
Estudo principal (IELTS 6,0 entrada)*

- Avançado
- Intermediário superior
- Intermediário avançado
- Intermediário

NZCEL Nível 4
Acadêmico/Geral
(IELTS 5,5 entrada todas as
provas 5,0)

Prova NZCEL de
ingresso
Caso já esteja em
Christchurch ou Timaru

NZCEL Nível 3 Aplicado

Networking

Design

Educação ao Ar
Livre

Música

Hotelaria

Moda

Fotografia

Saúde Mental

TIC

Design de Interiores

Engenharia
Turismo

CAD

Administração

Sustentabilidade

Japonês

Arquitetura

Preparação Física

Gestão da
Construção

(IELTS 5,0 entrada todas as
provas 4,5)

Estudo principal (IELTS 5,5 entrada)*
Prova online de
ingresso NZCEL
Caso você não esteja na
Nova Zelândia (oferta
condicional)

TIC

Educação Infantil

Gestão de Empresas

Viagem

Japonês

CAD

Indústrias Primárias

Culinária

Cabelo e Beleza

Administração
NZCEL Nível 3 Geral
(IELTS 4,5 entrada todas as
provas 4,0)

*Consulte as páginas 4 e 5 para as principais opções de estudos, e a listagem dos programas nas páginas 34 e 35 para detalhes, incluindo requisitos para a
prova IELTS
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Programas
personalizados
para grupos
Com base na experiência dos funcionários de todo o Ara,
trabalharemos com você na elaboração de um programa que
atenda às necessidades de seus alunos ou funcionários.
Alguns exemplos:
• Inglês + Turismo de Aventura
• Inglês + Artes e Design
• Inglês + Administração
• Inglês + Hotelaria
• Inglês + Tecnologias da Informação e da Comunicação
• Inglês para Enfermagem
• Inglês + Educação ao Ar Livre
• Inglês + Treinamento de Professores
• Aperfeiçoamento do inglês para professores

Exemplo de horário de aulas e atividades
Inglês mais atividades (campus Timaru)
segunda-feira

Semana 1
manhã

Boas-vindas/
Verificação de nível

tarde

Orientação

Semana 2
Estudos
Neozelandeses

Semana 3
Estudos
Neozelandeses

Semana 4

sexta-feira

Museu de South
Canterbury

Jardim Botânico

Estudos
Neozelandeses

Viagem de campo a
Peel Forest & Geraldine

Visita a uma escola
local

Galeria de arte

Introdução à Cultura
Maori

Viagem de campo a
Oamaru
Atividades opcionais
de fim de semana

Te Ana pinturas
rupestres maori

Visita ao Observatório
em Timaru

Caminho histórico de
Timaru

Estudos
Neozelandeses

Museu de South
Canterbury

Centro Aquático de
Caroline Bay

Viagem de campo ao
lago Tekapo

Despedida e tarde livre

Visita a uma fazenda

Total de horas: 22 horas por semana (14 horas de inglês pela manhã e 8 horas de atividades à tarde)
Horários de aula: Manhãs de segunda à quinta das 9h às 12h e sexta das 9h às 11h. Tardes de segunda à quinta das 13h às 15h
Duração: Mínimo de 4 semanas
Início: Flexível (para maiores informações, entre em contato)
E-mail: intlgroups@ara.ac.nz

20

sáb/dom

Aulas de inglês

Aulas de inglês

manhã
tarde

quinta-feira

Aulas de inglês

manhã
tarde

quarta-feira

Aulas de inglês

manhã
tarde

terça-feira

Treinamento de
Professores
Existem diversas opções disponíveis caso você esteja interessado
em tornar-se um professor de inglês tanto na Nova Zelândia como
no exterior. O treinamento tem ênfase nos princípios do ensino
da linguagem comunicativa e inclui sessões de ensino prático
e observação.
Nível de
ingresso

Curso

Duração

CELTA

Período integral
4 semanas ou meio
período 11 semanas

IELTS 7,0

Mínimo de
4 semanas

Entre em contato

Mínimo de
4 semanas

Entre em contato

Inglês mais
Treinamento de
Professores

(aplica-se processo
adicional de triagem)

Jake Turner-Steele | Nova Zelândia
Certificado em Ensino da Língua Inglesa para
Adultos (CELTA)

(programa personalizado
para grupos)

Treinamento de
Professor para grupos

“Desde o primeiro dia, tudo foi
relevante.”

O CELTA é uma qualificação de ensino da Universidade de
Cambridge reconhecida internacionalmente. Os graduados deste
curso podem ensinar inglês para adultos em qualquer lugar
do mundo, em vários contextos. Podemos oferecer programas
personalizados de treinamento de professores para atender às
necessidades da instituição.

Inglês mais Treinamento de Professores
segunda-feira

Semana 1
manhã

Boas-vindas/
Verificação de nível

tarde

Orientação

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

sáb/dom

Aulas de inglês
Introdução ao Curso

Vocabulário de Ensino

Comunicação Oral

Tarde livre

Uso de materiais
autênticos

Tarde livre

Atividades opcionais da tarde

Semana 2

Aulas de inglês

manhã
tarde

Atividades de
aquecimento

Ensino de Pronúncia

Semana 3
Aprendizado
Autônomo

Ensino de habilidades receptivas
Ensino de redação (1)
(Interpretação de Texto)
(Escuta)
Atividades opcionais da tarde

Semana 4

Tarde livre

Aulas de inglês

manhã
tarde

Atividades opcionais
de fim de semana

Aulas de inglês

manhã
tarde

Aprendizado da língua
com uso de tecnologia
Atividades opcional da tarde

Ensino de redação (2)

Visita à uma escola local

Aula de Demonstração
(1)

(2)

Despedida

Atividades opcionais da tarde

Total de horas: 22 horas por semana (14 horas de inglês pela manhã e 8 horas de treinamento de professores à tarde)
Horários de aula: Manhã de segunda à quinta das 9h às 12h e sexta das 9h às 11h. Tardes de segunda à quinta das 13h às 15h
Duração: Mínimo de 4 semanas
Início: Flexível (para maiores informações, entre em contato)
Formulário de consulta online: ara.international.ac.nz/group-enquiry-form
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Estudos Preparatórios Fundamentais
Pathway para os programas avançados
Os estudos preparatórios fundamentais são o
ponto de partida para estudos avançados ou
uma nova carreira. Eles podem equipá-lo com
qualificações de nível de entrada e habilidades
acadêmicas para estudos avançados.
Você pode fazer um curso preparatório
fundamental se:
• não cumprir com os critérios de ingresso
para o programa que deseja estudar
• estiver voltando a estudar depois de um
tempo afastado da educação formal
• estiver buscando mudar de carreira
Oferecemos uma gama de programas
preparatórios fundamentais com e sem
avaliação.
O Ara é um provedor autorizado de vistos
pathway do Departamento de Imigração da
Nova Zelândia

Zoe Liu | China
Certificado Neozelandês em Preparação para
Estudos e Carreira (Pathway pré-saúde)

“O curso foi incrível – Estou
completamente preparada
para meu próximo passo.”
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Certificado Neozelandês em Preparação
para Estudos e Carreira
Nível 3 Pathway para Certificados e Diplomas
Pathway Gestão de Animais e
Enfermagem Veterinária
Pathway Esportes, Nutrição e
Promoção da Saúde

Certificado Neozelandês
Nível 3 em Preparação para
Estudos e Carreira

Pathway Estudos Arquitetônicos e Construção

Certificado Neozelandês em Gestão Animal
Certificado Neozelandês em Zootecnia
Certificado em Exercício
Diploma Neozelandês em
Tecnologia Arquitetônica
Diploma Neozelandês em Construção
Gestão da Construção
Levantamento Quantitativo

Pathway Engenharia

Diploma Neozelandês em Engenharia
Civil, Elétrica ou Mecânica

Pathway Artes Dramáticas

Certificado Neozelandês em Estudo e
Preparação para Artes Dramáticas

Certificado Neozelandês Nível 4 em
Preparação para Estudos e Carreira

Nível 4 Pathway para Graduações
Pathway Gestão Aplicada e TIC

Bacharelado de Gestão Aplicada
Bacharelado em Tecnologias da
Informação e da Comunicação

Pathway Ciência Aplicada

Bacharelado em Ciências Aplicadas
Esporte e Ciência do Exercício

Pathway Estudos Arquitetônicos e Construção

Bacharelado em Estudos Arquitetônicos
Bacharelado em Construção

Certificado Neozelandês
Nível 4 em Preparação para
Estudos e Carreira

Pathway Engenharia

Bacharelado em Tecnologia de Engenharia
Civil, Elétrica ou Mecânica
Bacharelado em Enfermagem
Bacharelado em Obstetrícia

Pathway Pré-saúde

Bacharelado em Saúde Osteomuscular
Bacharelado em Ciências Aplicadas
Nutrição Humana
Atividades Físicas e Promoção da Saúde

Pathway Turismo e Gestão Hoteleira

Bacharelado em Turismo Internacional e
Gestão Hoteleira

Pathway Artes Dramáticas

Bacharelado em Artes Dramáticas
Bacharelado em Artes Musicais
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Comércio
Os programas do Ara em administração de negócios são
endorsados pelo setor e têm forte ênfase em prepará-lo com
excelentes habilidades organizacionais e analíticas, com abordagem
inovadora e a habilidade de planejar e implementar soluções para
problemas do mundo real.
Você vai aprender com professores especializados e com
respeitados empresários locais que compartilharão seus
conhecimentos dentro e fora do campus. Você também terá
oportunidades de melhorar seu aprendizado através de projetos de
pesquisa reais e estágios.

Projeto de educação cooperativa
(estudantes de graduação)

Projetos do setor (estudantes dos
diplomas de graduação)

Como estudante de graduação, você trabalhará de forma prática em
um ambiente de negócios real, aplicando seu aprendizado por um
mínimo de 200 horas. Você vai completar um importante projeto
de pesquisa relacionado a(s) sua(s) especialização(ões) para uma
organização anfitriã. O objetivo é reunir o aprendizado de todo o seu
programa de estudo e aplicá-lo a um desafio ou oportunidade da
vida real.

Você completará um estágio de 200 horas juntamente com e um
projeto de pesquisa em um ambiente de negócios real. O programa
de diploma de graduação permite que os estudantes com sucesso
acadêmico tenham a chance de adquirir habilidades em uma
disciplina adicional podendo aumentar consideravelmente suas
chances de emprego.

Graduados desses programas são
empregados em:
• Contabilidade – assistente contábil, gestor de escritório,
• Gerente de recursos Humanos, gerente financeiro, contador
associado credenciado
• Marketing
• Gestão de negócios
• Gestão de projeto
• Gestão de eventos
• Gestão de vendas e varejo
• Logística
• Empreendedorismo
• Planejamento financeiro
• Gestão de operações

ara.ac.nz/business

Stephan Kolsbjerg Ragunathan | Dinamarca
Bacharelado de Gestão Aplicada

“Adorei os professores.
Todos foram muito amigáveis
e prestativos.”
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TIC
Nossos abrangentes programas de TIC foram desenvolvidos
em conjunto com o setor para garantir que sejam atualizados
e relevantes. Combinam habilidades práticas e teóricas e são
ensinados por profissionais especialistas com experiência acadêmica
e no setor. Você vai se graduar com o conhecimento prático
e teórico que empregadores estão buscando, bem preparado
e altamente capaz de ser eficaz no local de trabalho desde
o primeiro dia.
Este é um dos setores de crescimento mais rápido em Christchurch
e no mundo. O setor de tecnologia emprega 15 mil pessoas na
região de Canterbury, contribuindo com 2,4 bilhões de dólares
para o PIB. Explore uma variedade de oportunidades no setor de
tecnologia estudando em um dos programas TIC do Ara.

Graduados desses programas são
empregados em:
• central de atenção de TI

• administração de redes

• desenvolvimento de software

• suporte técnico

• programação

• análise de sistemas

• gestão de projeto

• gestão de redes

• desenvolvimento de aplicativos • suporte especializado
• gestão de base de dados
• engenharia de software

• desenvolvimento de mídia
interativa

• análise de testes

• análise de negócios

• outras funções de TI

• gestão de TIC

Projeto de educação cooperativa
Se você estiver estudando uma graduação em TI no Ara, você
vai trabalhar de forma prática em um ambiente de negócios real
onde aplicará seu aprendizado e completará um projeto prático
de 450 horas para uma organização anfitriã. Essa oportunidade
também poderá estar disponível para estudantes de pós-graduação
em TI.

ara.ac.nz/ict

Pornpitcha Worathongchai | Tailândia
Bacharelado em Tecnologias da Informação e da
Comunicação

“O Ara oferece mais
experiência prática,
o que pode ajudar os alunos
em suas carreiras.”
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Engenharia
Nossos programas de engenharia são ensinados em um ambiente
estimulante que incentiva a investigação e proporciona o equilíbrio
entre aprendizado teórico e prático. Dentro de nossas espetaculares
instalações especialmente construídas, você aprenderá com
profissionais altamente experientes com diversos contatos no setor.
Trabalhamos em estreita colaboração com uma variedade
de empresas, instituições e organizações de engenharia para
desenvolver estágios, colocações de trabalho e projetos de pesquisa
de ponta para desenvolver ainda mais suas habilidades.

Graduados desses programas são
empregados em:
• Arquitetura - modelador arquitetônico 3D, designer arquitetônico
• Gestão da construção – gestor de canteiro de obras
• Levantamento quantitativo - topógrafo quantitativo
• Design de interiores – design de interiores, cenógrafo
• Engenharia Civil – técnicos e tecnólogos em engenharia,
designers, supervisores de construção, engenheiros de vendas
ou de projetos e oportunidades de emprego relacionadas a
dar apoio ao design e construção do desenvolvimento de
infraestrutura
• Engenharia Elétrica – técnicos e tecnólogos em engenharia
em eletricidade, rede de computadores, eletrônica e
telecomunicações
• Engenharia Mecânica – técnicos e tecnólogos, engenheiro de
design, engenheiro de produção, líder de equipe de manutenção,
engenheiro de vendas ou engenheiro de garantia de qualidade,
e opções de emprego relacionadas, desde instalações
industriais de alto nível e indústrias urbanas até plantas
de processamento agrícola
• Projeto Assistido por Computador (CAD) – operador CAD,
designer CAD, designer de produto

ara.ac.nz/engineering

Os programas de engenharia
de nível 6 e 7 do Ara foram
acreditados pela Engineering
New Zealand e cumprem
com os critérios dos Acordos
de Dublin e Sydney.

O Bacharelado em
Construção (Levantamento
Quantitativo) e o Diploma de
Graduação em Levantamento
Quantitativo são acreditados
para associação pelo
Instituto Neozelandês de
Levantamento Quantitativo.

26

Dinh Van Nguyen | Vietnã
Bacharelado em Tecnologia de Engenharia
(Mecânica)

“O Ara oferece mais
conhecimento prático do que
você recebe na universidade.”

Saúde
Nossos programas da área de Saúde oferecem o treinamento,
conhecimento, experiência e conexões no setor, para levar suas
habilidades e qualidades pessoais onde realmente são necessárias.
Seja qual for o caminho que você escolher seguir, nossas
prestigiosas qualificações darão o ponta-pé inicial perfeito para a sua
carreira. Você aprenderá com especialistas na área de saúde que
têm paixão em compartilhar seus conhecimentos.
‘Manawa’, nosso novo e especificamente projetado campus
de saúde em Christchurch, está localizado a dois minutos de
caminhada do principal hospital da cidade. Inaugurado em
julho de 2018, Manawa possui as mais recentes ferramentas de
simulação e foi projetado para proporcionar a colaboração e
compartilhamento de conhecimento entre estudantes, acadêmicos
e profissionais da saúde.
O Ara alcança regularmente o maior índice de emprego para
enfermeiros na Nova Zelândia. Em 2018, alcançou um resultado
quase perfeito e sem precedentes, com 99% dos graduados
empregados dentro de quatro meses depois de prestarem o exame
do conselho.

Graduados desses programas são
empregados em:
• Serviços de Saúde – obstetrícia, radiologista, técnico de radiologia
médica, enfermeiro, técnico em enfermagem, osteopata
• Serviços Sociais – trabalhador social, trabalhador de suporte em
saúde mental, trabalhador de suporte em serviço comunitário

ara.ac.nz/healthcare
ara.ac.nz/social-services

Mapa de localização Manawa

Rong Wang | China
Bacharelado em Enfermagem

“O Ara está me preparando
muito bem para uma carreira
em enfermagem.”
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Ciência
Mais e mais carreiras estão surgindo para pensadores práticos
e analíticos que podem fazer a diferença para indivíduos e até
comunidades inteiras.
Nossas qualificações em ciência foram criadas em colaboração
com empregadores para atender às necessidades do setor.
Ministradas por profissionais altamente qualificados e experientes,
são planejadas para guiar para carreiras práticas onde você pode
aplicar seus conhecimentos e trabalhar com competência no setor
escolhido desde o primeiro dia.

Graduados desses programas são
empregados em:
• Ciência – técnico de laboratório, enfermeiro veterinário,
pesquisador técnico, trabalhador de zoológico, criador de animais,
gestor de canil
• Promoção de Saúde – pesquisador em ciências da saúde,
consultor de saúde/estilo de vida, promotor de saúde
• Nutrição Humana – nutricionista, desenvolvedor de produtos de
nutrição
• Ciência do Esporte - analista de desempenho, treinador de força
e condicionamento, terapeuta esportivo, instrutor de preparação
física em grupo, personal trainer, gerente de academia

ara.ac.nz/science
ara.ac.nz/sportscience

Glorimae Lerios | Filipinas
Diploma de Graduação em Tecnologia Laboratorial

“Somos encorajados a ser
independentes.”
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Hotelaria e Indústria
de Serviços
Se você aspira ser um chefe, padeiro, profissional de hotelaria,
terapeuta de beleza, cabeleireiro, especialista em viagens ou
operador de turismo, temos uma opção de estudo para ajudar você
a concretizar seu sonho.
Você aprenderá com professores que são apaixonados pelo setor
e com vasta experiência para compartilhar com você. Nossas
instalações são excelentes e incluem cinco cozinhas comerciais, uma
padaria, dois restaurantes de treinamento (Visions em Christchurch
e Starz em Timaru), um café e bar de treinamento, salão barista,
salões de beleza e de cabeleireiro, simulador de reservas e
serviço de quarto.
Somos o primeiro instituto na Nova Zelândia a ter todos
os programas de culinária e panificação reconhecidos pela
World Association of Chefs’ Societies (Associação Mundial das
Sociedades de Chefs).

O Ara (incluindo os seus predecessores CPIT e
Aoraki Polytechnic) ganhou o Prêmio Nestle Toque
d’Or Supreme Award 16 das 28 vezes desde sua
instituição em 1991.

Graduados desses programas são
empregados em:
• Culinária - cozinheiro chefe, padeiro, caterer
• Hotelaria – garçom, barista, concierge, coordenador de funções,
recepcionista de hotel
• Viagem e Turismo – consultor de viagem, funcionário de
companhia aérea ou de navio de cruzeiro, guia turístico
• Terapias de beleza – terapeuta de beleza, maquiador, manicure,
consultor de cuidados com a pele, representante de vendas,
gerente ou proprietário de salão/clínica

ara.ac.nz/hospitality
Kumendra Dharmadasa | Sri Lanka
Bacharelado em Turismo Internacional e
Gestão Hoteleira

“O diploma cobre todas
as bases.”
29

Criatividade
Seu talento, engenhosidade e inspiração serão nutridos com nossa
gama de qualificações criativas.
Nossos programas são liderados por profissionais da indústria
e estão focados em incentivar sua originalidade e desenvolver
habilidades necessárias para obter sucesso nesses setores
altamente competitivos.
No Ara, a natureza prática do estudo está na vanguarda, com
treinamento prático no local de trabalho. Garantindo que você atinja
o nível de competência necessário para o local de trabalho, e que
seja capaz e confiante ao se formar.

Graduados desses programas são
empregados em:
• Arte e design – designer gráfico, designer multimídia, animador
de filmes, designer de jóias, artista
• Moda – designer de moda, comprador de moda, estilista
• Fotografia – fotógrafo profissional, artista fotográfico
• Mídia e comunicações (radiodifusão) – operador de câmera,
editor, pós-produção, efeitos visuais, apresentador de TV, locutor
de rádio, jornalista, diretor
• Música e performance – ator, cantor, dançarino, músico de
sessão, diretor de teatro, compositor, compositor erudito,
gestor de talentos

ara.ac.nz/art-and-design
ara.ac.nz/music-arts
ara.ac.nz/music-theatre
ara.ac.nz/broadcasting

Tsumuki Taniguchi | Japāo
Diploma em Fotografia Profissional

“Esse programa é bastante
prático e eu posso adquirir
muitas habilidades
rapidamente.”
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Idiomas,
Sustentabilidade e
Educação ao Ar Livre
Com uma qualificação em idiomas ou educação você pode
promover relacionamentos e ajudar outros a alcançarem
seus objetivos.
Em idiomas oferecemos programas em maori e japonês. Ambos são
projetados para você mergulhar no idioma e ganhar fluência, e ao
mesmo tempo dar um sólido conhecimento da cultura.
Nossos programas em educação incluem educação ao ar livre e o
ensino de inglês para adultos. Os programas de educação ao ar livre
do Ara enfatizam a sustentabilidade e aproveitam ao máximo os
belos e variados ambientes ao ar livre, e de fácil acesso, de nossos
campi de Christchurch e Timaru.

Graduados desses programas são
empregados em:
• Sustentabilidade e Educação ao Ar Livre – professor de educação
ao ar livre, guia de aventura ou ecoturismo, guia de recreação ou
conservação, instrutor de esqui/snowboard
• Idiomas – intérprete, tradutor de negócios, empreendedor,
professor de idiomas

ara.ac.nz/language-and-education
ara.ac.nz/outdoor-ed

Arthur Machado | Brasil
Diploma de Graduação em Sustentabilidade e
Educação Ao ar Livre

“Eu gostei de tudo,
de toda a jornada.”
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Processo de pré-matrícula internacional
PRIMEIRO PASSO

Apresentando sua pré-matrícula
Preencha o formulário online,
digital ou impresso

Verifique se você completou todas as
partes do formulário e incluiu toda a
documentação exigida

Apresente seu formulário (online, por
e-mail ou correio)

SEGUNDO PASSO

TERCEIRO PASSO

Preparando-se para seu visto

Chegando à Nova Zelândia

Receba uma oferta
incondicional de vaga

Passe sua informação de chegada para
a equipe de Admissões Internacionais

Pague as taxas, a menos que seu
país precise de pré-aprovação da
Immigration NZ. Alunos desses países
pagam as taxas logo que a préaprovação for autorizada.

Receba a confirmação de acomodação
(se solicitada)

Chegada à Nova Zelândia

Receba uma oferta de vaga

Apresente-se ao setor de Admissões e
Matrícula com seu passaporte, visto e
histórico escolar

Solicite seu visto no site
immigration.govt.nz

O setor de Admissões Internacionais avaliará sua inscrição. Caso mais informações sejam
necessárias, você receberá um e-mail. Podemos sugerir um caminho de estudo alternativo,
caso o escolhido por você não seja adequado. Emitiremos, então, uma oferta.

Assista à orientação

Comece a assistir às aulas

Política de reembolso

Entendemos que às vezes mudanças em suas circunstâncias ou em seu estado de saúde podem afetar seus planos de estudar conosco.
É importante que você entenda a Política de Reembolso do Ara e que ela é baseada no ‘Curso de Estudos’ do aluno. Curso de Estudos
significa a duração do programa, conforme detalhado na fatura de taxas e aceito no momento do pagamento e inscrição. O gráfico para
cálculo de reembolsos é mostrado abaixo.
Consideração para Reembolso

Valor do reembolso
(Valor do curso)

Taxa de colocação
em casa de família

Estudante cancelando antes da data de início do Curso
de Estudos

Reembolso total menos taxa
administrativa de NZ$500

Não reembolsável

Estudante cancelando o curso dentro dos sete
primeiros dias corridos do início do Curso de Estudos

80% do valor pago pelo
curso (20% do valor pago pelo

Não reembolsável

Documentos a serem enviados
pelo estudante

Cancelamento concluído (formulário

curso será deduzido a título de taxas
administrativas)

de alteração de matrícula)

E
Solicitação de cancelamento
por escrito (e-mail ou carta para

Estudante cancelando depois dos sete primeiros dias
corridos do começo do Curso de Estudos

Não reembolsável

Não reembolsável

Visto de estudante não concedido ou aprovado pela
Immigration New Zealand

Reembolso total menos taxa
administrativa de NZ$500

Não reembolsável

Renovação do visto de estudante recusada pela
Immigration New Zealand devido a faltas excessivas,
desempenho acadêmico insatisfatório e/ou atraso na
solicitação do visto (Seção 61)

80% do valor pago pelo curso

Não reembolsável

(20% do valor pago pelo curso será
deduzido ) OU o reembolso será
proporcional, com base na
data da última aula assistida.

intladmissions@ara.ac.nz)

Notificação oficial da Immigration
New Zealand indicando que o
visto de estudante foi negado.
Notificação oficial da Immigration
New Zealand indicando que o
visto de estudante foi negado

Cancelamento da matrícula pelo Ara

Não reembolsável

Não reembolsável

Uma carta de cancelamento de
matrícula.

Consideração Solidária (apenas considerada quando as

O valor do reembolso será
determinado individualmente.

A decisão de
reembolsar o aluno
será determinada
individualmente.

Documentos justificando sua
solicitação de reembolso e um
formulário de solicitação de
Consideração Solidária

circunstâncias de cancelamento estão além do controle do aluno e atendem
aos critérios da Política de Consideração de Cancelamento ou Política de
Reembolso de Taxas e Valores incluindo a política de consideração Solidária)

ara.ac.nz/refund-policy
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Datas e Taxas 2020
Cursos de inglês
Curso

Custo de vida

Duração

Data de início

Taxas

Taxa administrativa

NZ$250
NZ$8 por

Taxa de serviço ao aluno

semana

Todas as
segundas-feiras

Inglês Intensivo
Preparatório IELTS

4 semanas

Início 6 de janeiro

(mínimo)

(taxa da prova IELTS não incluída)

Inglês mais trabalho
voluntário

NZ$390
por semana

NZ$3.120
NZ$275

Nível 3: 10 fev, 20 jul

(Certificado Neozelandês em
Língua Inglesa NZCEL)

Nível 3 Aplicado: 10 fev,
20 jul, 21 set
Nível 4 Acadêmico: 10
fev, 20 jul, 21 set

NZ$7.985
por semestre

2 - 27 de março

4 semanas

3 - 28 de agosto

Programas personalizados 4 semanas
(mínimo)
para grupos

NZ$320

NZ$320

NZ$266

–

NZ$296

NZ$280

Christchurch

Timaru

NZ$106 por mês

NZ$64 por mês

Passagem de ônibus (Metrocard) –

NZ$26,50

NZ$16

máximo semanal

por semana

por semana

Passagem de ônibus (Metrocard)

NZ$2,65

NZ$1,60

por viagem

por viagem

Passagem de ônibus (dinheiro)

NZ$4 por viagem

(inclui traslado do aeroporto de Christchurch à casa
de família em Christchurch. Observação: Nāo inclui
traslado a Timaru. Será orçado separadamente com
base nas informações de chegada/partida do voo)

NZ$5.068
Entre em
contato

Entre em contato

Taxa de colocação em casa de família
(inclui três refeições por dia)

Transporte
Passagem de ônibus (Metrocard) –
viagens ilimitadas

Nível 5: 10 fev, 20 jul

CELTA

Timaru

Taxa de colocação em casa de família

Taxa de estágio

18 semanas

Christchurch

(inclui duas refeições de segunda a sexta e três
refeições aos sábados e domingos)

Flexível

NZCEL

Casa de Família
Taxa de colocaçāo

Término 18 de
dezembro
8 semanas

Recomendamos que você reserve NZ$1.250 por mês para
despesas, incluindo acomodaçāo e despesas gerais.

NZ$2,40 por
viagem

Seguro médico e de viagem

Taxas de provas
Taxa da prova IELTS

NZ$385

Taxa da prova Pearson

NZ$385

Outras taxas
Taxa de Serviços Aluno (Principais Programas)

NZ$320

Solicitação de visto de estudante

NZ$255

Estacionamento para estudantes

NZ$5 por dia

Estudantes internacionais (incluindo estudantes em grupos) devem
ter seguro médico válido e apropriado enquanto estiverem na Nova
Zelândia. O custo do seguro médico para um estudante de período
integral é de NZ$523,50.
4 semanas

NZ$52,40

28 semanas

NZ$366,80

8 semanas

NZ$104,80

32 semanas

NZ$419,20

12 semanas

NZ$157,20

36 semanas

NZ$471,60

16 semanas

NZ$209,60

40 semanas

NZ$524,00

20 semanas

NZ$262,00

44 semanas

NZ$576,40

24 semanas

NZ$314,40

48 semanas

NZ$628,80

Feriados públicos
Ano-Novo

quarta-feira, 1° de janeiro

Dia após o ano-novo

quinta-feira, 2 de janeiro

Waitangi Day

quinta-feira, 6 de fevereiro

Sexta-feira Santa

sexta-feira, 10 de abril

Segunda de Páscoa

Outras datas importantes
Reabertura do campus Ara

segunda-feira, 6 de janeiro

Formatura de Outono

sexta-feira, 27 de março

segunda-feira, 13 de abril

Formatura em Timaru

quinta-feira, 13 de fevereiro

ANZAC Day (observado)

segunda-feira, 27 de abril

Fim do horário de verão

domingo, 5 de abril

Aniversário da Rainha

segunda-feira, 1° de junho

terça-feira, 14 de abril

Aniversário de South Canterbury

segunda-feira, 28 de setembro

Fechamento do Ara
(terça-feira após a Páscoa)

Dia do Trabalho

segunda-feira, 26 de outubro

Formatura de Primavera

sexta-feira, 18 de setembro

Dia de Aniversário de Canterbury

sexta-feira, 13 de novembro

Início do horário de verão

domingo, 27 de setembro

Fechamento do campus Ara

quarta-feira, 23 de dezembro

Natal

sexta-feira, 25 de dezembro

Boxing day (dia depois do Natal)

sábado, 26 de dezembro
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Lista de programas
Escuta

Interpretação
de texto

Redação

Conversação

Certificado Neozelandês em Língua Inglesa (Geral)

T

3

18 semanas

Fev*/Jul*

$7.985

IELTS 4,5

4,0

4,0

4,0

4,0

Certificado Neozelandês em Língua Inglesa (Aplicado)

T

3

18 semanas

Fev*/Jul*/Set

$7.985

IELTS 5,0

4,5

4,5

4,5

4,5

Certificado Neozelandês de Língua Inglesa

T

4

18 semanas

Fev*/Jul*/Set

$7.985

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5

18 semanas

Fev/Jul

$7.985

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Certificado Neozelandês de Língua Inglesa

Início

Nota geral

Nível

Duração

Qual Curso

Valor do
curso em NZ$
por ano

Também
disponível em
Timaru

Nível de inglês exigido (IELTS)

PREPARATÓRIO FUNDAMENTAL
Estudo e Preparação Profissional

T

3

6 meses

Fev/Jul

$10.285

IELTS 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Estudo e Preparação Profissional

T

4

6 meses

Fev/Jul

$10.285

IELTS 5,5

5,5

5,0

5,5

5,0

ESTUDOS ARQUITETÔNICOS
Modelagem da Informação da Construção (BIM) (aguarda aprovação)

7

1 ano

Fev/Jul

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestão da Construção

7

1 ano

Fev/Jul

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Levantamento Quantitativo

7

1 ano

Fev/Jul

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Bacharelado em Arquitetura
Construção

7

3 anos

Fev

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

7

3 anos

Fev/Jul

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

6

2 anos

Fev

$21.900

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

6

2 anos

Fev/Jul

$21.900

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

7

3 anos

Fev

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

5

1 ano

Fev

$22.580

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

4

6 meses

Fev/Jul

$11.290

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

(com especializações em Gestão da Construção e Levantamento Quantitativo)

Tecnologia Arquitetônica
Construção
(com especializações em Gestão da Construção e Levantamento Quantitativo)

CRIATIVIDADE
Design (com especializações em Artes Visuais Aplicadas, Moda, Animação
Gráfica, Fotografia e Comunicação Visual)
Mídia Digital e Design

T
(somente)

Criatividade

T

Mídia Digital e Design

T

4

6 meses

Jul

$11.290

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

4

6 meses

Fev/Jul

$11.290

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Contabilidade

7

1 ano

Fev/Jul

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestão Aplicada

7

1 ano

Fev/Jul

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Sistemas de Informação Empresarial

7

1 ano

Fev

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Transformação e Mudança na Gestão de Negócios

7

1 ano

Fev/Jul

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestão de Eventos

7

1 ano

Fev

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestão Hoteleira

7

1 ano

Fev/Jul

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestão de Recursos Humanos

7

1 ano

Jul

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Marketing e Vendas

7

1 ano

Fev/Jul

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestão de Operações e da Produção

7

1 ano

Fev/Jul/Out

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestão de Projeto

7

1 ano

Fev/Jul/Out

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestão Estratégica

7

1 ano

Fev/Jul

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Cadeia de Suprimentos e Logística

7

1 ano

Fev/Jul/Out

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestāo Aplicada (com especializações)

7

3 anos

Fev/Jul

$19.920

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Administração

5

1 ano

Fev/Jul

$19.920

IELTS 5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Administração (Administração e Tecnologia)

4

6 meses

Fev/Jul

$9.960

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Administração (Administração e Tecnologia)

3

6 meses

Fev/Jul

$9.960

IELTS 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Comunicações de Radiodifusão

7

3 anos

Fev

$24.370

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Meios de Comunicação

4

6 meses

Fev/Jul

$11.290

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Tecnologias da Informação e Comunicação

7

1 ano

Fev/Jul

$22.000

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Tecnologias da Informação e Comunicação

7

3 anos

Fev/Jul

$21.240

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Administração de Sistemas

6

1 ano

Fev/Jul

$21.240

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Design e Desenvolvimento Web

5

1 ano

Fev/Jul

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Suporte Técnico em Tecnologia da Informação

5

1 ano

Fev/Jul

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Fundamentos em Tecnologia da Informação*

4

6 meses

Fev/Jul

$10.620

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Moda

ADMINISTRAÇÃO

COMUNICAÇÃO E MÍDIA

COMPUTAÇÃO e TIC

Legenda:

Certificado

Diploma

*Os critérios de ingresso e taxas estão sujeitos a alteração.
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Bacharelado

Diploma de Graduação

Pós-graduação

Mestrado

Fev/Jul

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

3 anos

Fev

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

6,0

6,0

Tecnologia de Engenharia (Civil)

7

3 anos

Fev/Jul

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

6,0

6,0

Tecnologia de Engenharia (Mecânica)

7

3 anos

Fev/Jul

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

6,0

6,0

Engenharia (Elétrica)

6

2 anos

Fev

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Engenharia (Civil)

6

2 anos

Fev/Jul

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Engenharia (Mecânica)

6

2 anos

Fev/Jul

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Gestão Hoteleira

7

1 ano

Fev/Jul

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Turismo Internacional e Gestão Hoteleira

7

3 anos

Fev/Jul

$21.240

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

5 e 6 2 anos

Fev/Jul

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Conversação

Interpretação
de texto

1 ano

7

Redação

Escuta

7

Tecnologia de Engenharia (Elétrica)

Nota geral

Desenho Assistido por Computador (CAD)

Início

Valor do
curso em NZ$
por ano

Duração

Qual Curso

Também
disponível em
Timaru

Nível

Nível de inglês exigido (IELTS)

ENGENHARIA

HOTELARIA E INDÚSTRIA DE SERVIÇOS

Gestão Hoteleira
Culinária (Avançada) - Habilitação Culinária

T

4e5

2 anos

Fev/Jul

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Culinária (Avançada) - Habilitação Pastelaria

T

4e5

2 anos

Fev/Jul

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Panificação (Geral) (Carreira de padeiro)

T

4

1 ano

Fev

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Serviços de Alimentação e Bebidas

3e4

1 ano

Fev

$21.240

IELTS 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Viagem e Turismo

3e4

1 ano

Fev

$21.240

IELTS 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

CABELO E BELEZA
Terapias de Beleza

5

1 ano

Fev

$20.620

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

4

1 ano

Fev

$20.620

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Ciências da Saúde

9

1 ano e meio Fev/Jul

$25.280

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Enfermagem

9

2 anos

Fev/Jul

$25.280

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Ciências da Saúde

8

1 ano

Fev/Jul

$25.280

IELTS 6,5

6,0

6,0

6,0

6,0

Enfermagem

7

1 ano

Fev/Jul

$23.040

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Radiologia

7

3 anos

Fev

$23.040

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Obstetrícia

7

3 anos

Jan

$30.660

IELTS 7,0

7,0

6,5

6,5

7,0

Saúde Osteomuscular

7

3 anos

Fev

$23.040

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

7

3 anos

Fev/Jul

$23.040

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Terapias de Beleza

T

SAÚDE

Enfermagem

T

Enfermagem (Mestrado em Prática Profissional de Ciências da Saúde)

7

2 anos

Fev

Consulte

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Assistência Social

7

4 anos

Fev

$23.040

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Técnico em Enfermagem

5

1 ano e meio Mar

$22.580

IELTS 6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Saúde e Bem-estar (Serviços Sociais e Comunitários)

4

1 ano

Fev/Jul

$22.580

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Exercício

4

6 meses

Fev/Jul

$11.270

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Idioma (japonês)

7

3 anos

Fev

$21.240

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Ensino da Língua Inglesa para Falantes de Outros Idiomas (CELTA)

5

1 meses

Mar/Aug

$5.068

IELTS 7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Japonês

4

1 ano

Fev

$21.240

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Japonês (Fundamental)

3

6 meses

Fev

$10.620

IELTS 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

IDIOMAS E EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO AO AR LIVRE
Práticas Sustentáveis

9

1 ano e meio Fev/Jul

Consulte

IELTS 6,5

6,0

6,0

6,0

6,0

Práticas Sustentáveis

8

1 ano

Fev/Jul

Consulte

IELTS 6,5

6,0

6,0

6,0

6,0

Sustentabilidade e Educação ao Ar Livre

7

1 ano

Fev/Jul

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Sustentabilidade e Educação ao Ar Livre

7

3 anos

Fev/Jul

$22.580

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

4

34 semanas

Fev/Jul

$21.920

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Artes Musicais

7

3 anos

Fev

$21.900

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Artes Dramáticas (Teatro Musical)

7

3 anos

Fev

$21.900

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Música

4

1 ano

Fev

$21.900

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Tecnologia de Laboratorial

7

1 ano

Fev/Jul

$23.030

IELTS 6,0

6,5

6,0

6,0

6,5

Ciência Aplicada

7

3 anos

Fev/Jul

$23.030

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Ciência Aplicada

6

1 ano

Fev/Jul

$20.570

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5
5,0

Educação ao Ar Livre

T

PERFORMANCE

CIÊNCIA

Ciência Aplicada

5

1 ano

Fev/Jul

$20.570

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

Enfermagem Veterinária

6

1 ano

Fev

$20.690

IELTS 6,0

5,5

5,5

5,5

5,5

Zootecnia (com habilitação em Técnico de Enfermagem Veterinária)

5

1 ano

Fev

$20.570

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Gestão de Animais com habilitação em Animais de Companhia

4

1 ano

Fev

$20.570

IELTS 5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

ara.ac.nz/intl-programme-listing
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Requisitos do Código de Prática
O Ara concordou em respeitar e ser regido pelo Código de Práticas de
Educação para o Bem-estar dos Estudantes Internacionais publicado pela
Autoridade de Qualificações da Nova Zelândia (NZQA). Cópias do Código
estão disponíveis mediante solicitação nesta instituição ou através do
web-site do NZQA:
nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/

Imigração
Detalhes completos sobre os requisitos de vistos e licenças,
aconselhamento sobre o direito de trabalhar na Nova Zelândia enquanto
estudante e requisitos de relatórios estão disponíveis através do Serviço de
Imigração da Nova Zelândia e podem ser acessados no web-site:
immigration.govt.nz

Elegibilidade para serviços de saúde
A maioria dos estudantes internacionais não tem direito aos serviços de
saúde públicos na Nova Zelândia. Caso receba tratamento médico durante
sua visita, você poderá ser responsável pelos custos totais do tratamento.
Detalhes completos sobre o direito de acesso a serviços de saúde pública
estão disponíveis através do Ministério de Saúde e podem ser acessados
através do web-site:
moh.govt.nz

Seguro contra acidentes
O "Accident Compensation Corporation (ACC)" oferece seguro contra
acidentes para todos os cidadãos, residentes e visitantes temporários
na Nova Zelândia, mas você ainda pode ser responsável por todos os
outros custos médicos e relacionados. Informações adicionais podem ser
acessadas através do web-site do ACC:
acc.co.nz

Seguro médico
O Ara exige que todos os estudantes internacionais tenham um seguro
médico e de viagem. Esta é uma exigência legal do Código de Práticas de
Educação para o Bem-estar dos Estudantes Internacionais do Ministério
da Educação da Nova Zelândia. O provedor de seguro preferido pelo Ara
é o Allianz StudentPlus, que adaptou sua apólice especificamente para
atender às necessidades de nossos estudantes. Mais informações podem
ser encontradas no web-site:
ara.ac.nz/insurance

PO Box 540, Christchurch 8140, New Zealand
Telefone: +64 3 940 8389
E-mail: international@ara.ac.nz
ara.ac.nz/international
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