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ELTIS Cursos de Inglês para Estudantes Internacionais
Veja abaixo uma breve introdução sobre os nossos cursos:
O English Language Teaching Institute of Symbiosis (ELTIS) é conhecido por fornecer cursos
de Língua Inglesa para estudantes internacionais. Fundado em 1972, o Instituto tem sido um
dos melhores em termos de qualidade dos cursos, professores extremamente capacitados e
ótimas instalações.
Nós temos recebido estudantes de 53 nacionalidades : Afeganistão, Alemanha, Angola,
Bahrein, Bolívia, Brasil, Bulgária, Burundi, Camarões, Chade, República Checa, China,
Colômbia, República do Congo, República Democrática do Congo, Coreia, Djibuti, Egito,
Emirados Árabes Unidos, Eritreia, Espanha, Etiópia, França, Grã-Bretanha, Iêmen, Itália, Irã,
Iraque, Costa do Marfim, Japão, Jordânia, Líbano, Líbia, Mianmar, Mongólia, Moçambique,
Nepal, Níger, Nigéria, Omã, Palestina, Peru, Qatar, Rússia, Somália, Arábia Saudita, Síria,
Sudão, Tailândia, Tanzânia, Tunísia, Uzbequistão, e Vietnã. Os estudantes aprendem o inglês
em tempo integral nos cursos da nossa instituição. O nosso corpo docente é formado por
profissionais bem treinados que dão atenção individual aos alunos.
Nós oferecemos
(1)
(2)
(3)

os cursos seguintes –
Programa de Diploma de um
Curso de Certificado de seis meses e meio com 3 aberturas
Curso de Certificado de quatro meses e meio

1] Cursos do ELTIS
Nº

Nome do Curso

Duração

Período

Preço

Eligibilidade

1

Diploma de Proficiência
em Inglês e Habilidades
Profissionais

1 year

Starts on July 01
every year

US$ 2175

Ensino Médio
Completo

US$ 1400

Ensino
Fundamental
Completo

US$ 1025

Ensino
fundamental
completo

(Premiado pela Symbiosis
International University)

2

Curso de Certificação em
Inglês
(Longa duração)
(Independente)

3

Curso de Certificação em
Inglês
(Curta duração)
(Independente)

Long-term
(3
intakes)

Shortterm

Batch i)
Starts on August 17
every year
Batch ii)
Starts on October 05
every year
Batch iii)
Starts on January 02
every year
Starts on March 02
every year

4

IELTS :Curso
preparatório para exame

3 months

Will be announced.

US$ 800
(Dólares)

Graduado em
qualquer área

1.2]Está incluso no preço:
a) Taxa do curso
b) Taxa de eventos e atividades
c) Taxa de exame
d) Seguro contra acidentes durante a duração do curso (válido a partir da
segunda semana)
e) Seguro Saúde (válido a partir do segundo mês)
f) Check-up médico gratuito
g) Uso do laboratório de línguas computadorizado
h) Uso da biblioteca e internet
1.3] Por favor visite o nosso website www.eltis-symbiosis.org para mais informações.
1.4] Não está incluso no preço:
Diploma (1 ano)
Livros e materiais do curso
:(INR) 3.500/- (Rupias
Indianas)
Custo do Guia do Estudante
:(INR) 500/- (Rupias Indianas)

Curso de Certificação em
Inglês (6 meses e 1/2 e 4
meses e 1/2)
Livros e materiais do curso
:(INR) 2.500/- (Rupias Indianas)
Custo do Guia do Estudante
:(INR) 500/- (Rupias Indianas)

2] Pagamento
2.1]

Os estudantes deverão pagar pelo menos 50% do valor adiantado. O
pagamento pode ser feito em líquido / online ou por transação Swift de
acordo com os seguintes detalhes:

Nome do Instituto

Banco Recebedor

English Language Teaching Institute of
Symbiosis (ELTIS)
Plot No. 419, Model Colony, Gokhale Cross
Road, Next to Atur Centre, Pune – 411
016, Maharashtra, India.
Axis Bank Ltd.

Código Swift do Banco

AXISINBB037

Código IFS

UTIB0000315

Endereço do Banco

Lohia and Jain Building, Ambika
Society, CTS 2840/A, Plot No. 20,
Senapati
Bapat
Marg,
Near
Chatturshringi Temple, Pune – 16.

Nº da Conta Bancária
do Instituto

315010100023339

Endereço

2.2]

Os estudantes poderão efetuar o pagamento online com cartão de crédito
Visa
ou
Mastercard.
Por
favor
clique
no
link
http://eltissymbiosis.org/online-payment.php

Se você for efetuar o pagamento online, por favor insira os valores em Rupias
Indianas. Após o pagamento, envie o comprovante ou os detalhes da transação por email para: director@eltis-symbiosis.org.

2.3]

Valores para o pagamento online : Diploma (INR 30.000/-) Curso de Certificação
de um ano ou 6 meses e meio (INR 20.000/-) e de 4 meses e meio (INR 15.000/)

2.4]

Os estudantes também poderão efetuar o pagamento através de “demand draft”
(DD) em favor de “ELTIS, Symbiosis”, pagável em Pune (Índia).

2.5]

O valor restante deve ser pago pelo estudante imediatamente ao chegar no
instituto ELTIS em Dólares (e não em Rupia Indiana)

2.6]

Por favor note que não haverá reembolso ou devolução dos valores pagos.

3] Admissão e Visto
3.1] Após o recebimento do mínimo 50% do valor, nós emitiremos uma
Declaração de Admissão Provisória. O estudante ou o seu representante
pode retirar a declaração pessoalmente. Podemos também enviar por fax
ou a cópia escaneada por e-mail. Se for necessário podemos enviar a
declaração original pelo correio. Os custos de envio deverão ser pagos
pelo estudante assim que chegue ao ELTIS.
3.2]

Você poderá obter um Visto de Estudante com a ajuda desta declaração.

4] Formulário de Admissão
Clique em "Admission Process" no nosso website. Depois clique em "download
form". Por favor imprima e preencha este formulário. Envie o formulário
completamente preenchido com os documentos necessários pelo correio. O custo
do Formulário e do Guia de Curso é de INR 500/- ou USD 15 e deverá ser pago
pelo estudante assim que chegue ao ELTIS em Pune.
5] Documentos a serem enviados:
Os estudantes deverão enviar os seguintes documentos para a Admissão
Provisória
1.
2.
3.
4.

2 Cópias do Passaporte
6 fotos (3 x 4)
Último Histórico Escolar / Certificado de Conclusão
Formulário de Admissão preenchido

Os estudantes deverão fornecer os seguintes documentos após a
Admissão Final
1. 2 cópias do Visto de Estudante
2. 2 cópias do “Police Registration” e do “Residential Permit”
3. Prova do endereço (do seu país)
(Como a Carta de Condução ou Cartão de Identidade)
6] Transporte do aeroporto ao instituto
Nós podemos fornecer o transporte para os estudantes do aeroporto internacional de
Mumbai até o instituto. O nosso representante receberá o estudante com uma placa
informativa do instituto. O valor do transporte do aeroporto até o ELTIS em Pune será de
USD 110. Se você precisar deste serviço, por favor informe-nos e também nos passe o
número do voo, data, hora e local.

7] Hospedagem :
7.1]

Os alojamentos da Symbiosis têm um número limitado de vagas, e sempre ficam
lotados já nos meses de Abril / Maio. Estas vagas, quando disponíveis, são

oferecidas por um ano. O estudante deverá pagar a taxa para o ano inteiro. Se
houver interesse, você deverá inscrever-se imediatamente enviando um email
para a Sra. Rupali Chaudhary- rupali@symbiosis.ac.in.
7.2]

O valor total para um quarto partilhado entre 3 pessoas é de (INR) 1.59.300/- em
Rupias Indianas e para um quarto partilhado entre 2 pessoas o valor é de (INR)
190.750/- em Rupias Indianas, e paga-se o equivalente em Dólar. Este valor
inclui a estadia e refeições não vegetarianas pelo ano inteiro.

7.3]

É muito comum que os Estudantes Internacionais fiquem hospedados em
apartamentos alugados. Se 2-3 estudantes dividirem um apartamento, as
despesas serão quase iguais comparando-se com as do alojamento. Eles têm a
liberdade de comer na nossa cantina ou escolher muitas outras opções na cidade.

8] Instalações











ELTIS tem um novo campus bonito de mais de 2500 metros quadrados.
21 novas e espaçosas salas de aula audio-visuais
Auditório ar-condicionado com 100 lugares de sentar
3 Laboratórios de língua digitalizados
Biblioteca bem equipada
2 salas de Conferência ar-condicionadas audio-visuais
“Net Café”
Caixa Multibanco
Kiosk Fotocopiadora
Centro de Saúde Primária

9] Contacto
Você poderá contactar o Sr. Avadhoot Joshi, o Contablista, em caso de qualquer
dificuldade no procedimento de admissão. Você pode contatá-lo pelo celular 00919970257304 ou por email - accounts@eltis-symbiosis.org. Os nossos outros contactos
são os seguintes:

English Language Teaching Institute of Symbiosis (ELTIS)
Department of Symbiosis International University. Re-Accreditated by NAAC with “A” grade

Plot No. 419, Model Colony, Gokhale Cross Road, Next to Atur Centre,
Pune – 411 016. MAHARASHTRA (INDIA).
Telefone

: 0091-20- 25677431/32 ou 25662822

Email

: director@eltis-symbiosis.org
info@eltis-symbiosis.org

Website

: www.eltis-symbiosis.org

Fax : 0091-20- 25673400

Ao enviar o email, por favor informe-nos o seu número de telefone (com o
código do país e da área) para facilitar o contacto.

