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Senhoras e senhores, meninos e 
meninas, sejam bem-vindos à NED 
Training Centre e à Irlanda! Esta é a 
sua oportunidade de aprender inglês 
e conhecer um pouco mais sobre a 
cultura e as tradições irlandesas. 
Possuímos uma equipe formada de 
grandes profissionais dedicados a 
assegurar que a sua experiência na 
Irlanda seja a melhor possível. 
   

DAVID RUSSELL
Diretor Geral

Olá, em nome do Departamento Acadêmico, desejo boas-vindas à NED Training 
Centre. Os seus professores estão aqui para ajudá-lo a maximizar o seu potencial e 
desenvolver as habilidades que você precisa para ter sucesso. Nós oferecemos um 
ambiente inclusivo e prazeroso para ajudá-lo a melhorar seu inglês e aproveitar ao 
máximo o seu tempo na Irlanda. Não vejo a hora de conhecê-lo!

SIMON JUDGE
Diretor Acadêmico Dublin

Olá, em nome do nosso time 
acadêmico, eu gostaria de te dar as 
boas-vindas à NED Training Centre, 
Limerick. Possuímos um fantástico 
time de professores ansiosos para te 
ajudar a aprimorar o seu inglês.  Na 
NED Training Centre, nos orgulhamos 
de poder oferecer cursos de alta 
qualidade, no qual você terá a 
oportunidade de se mergulhar no 
ambiente cujo a principal língua falada 
é o inglês.  Como nosso estudante na 
NED Training Centre, a sua sala de 
aula é reforça com várias atividades 
que te permitem praticar o seu inglês 
ao mesmo tempo em que se diverte, 
conhece outras pessoas e se desafia a 
tentar algo novo! Esperamos ansiosos 
para te introduzir à nossa comunidade 
de estudantes em Limerick. Até logo!
    
DEBBIE ROCHE
Diretora Acadêmica Limerick

BEM-VINDOSBEM-VINDOS



Descobrindo a IRLANDA
A Irlanda é uma ilha localizada no noroeste do continente Europeu. Com uma área total de 
84.421km2, a Irlanda é a vigésima maior ilha do planeta e a terceira maior na Europa. Em seu 
território você encontra Dublin, a capital, e também a mais populosa cidade da Irlanda.

A POPULAÇÃO TOTAL DA 
IRLANDA É ESTIMADA EM 
4.6 MILHÕES DE PESSOAS 

LÍNGUA: INGLÊS E 
GAÉLICO

POSSUI UM DOS MAIORES 
FESTIVAIS DO MUNDO: O 

DIA DE SAINT PATRICK

MOEDA: EURO
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Como parte da Irlanda você encontrará 
Dublin, a capital e a cidade com mais 
habitantes. Originalmente fundada como 
um assentamento Viking, Dublin é uma 
cidade vibrante, cosmopolita e um dos 
destinos mais populares para estudantes 
internacionais.

A cidade de Limerick possui quase 1.100 
anos. Nesse período a cidade já se 
transformou várias vezes, do estilo Vikings ao 
Georgiano, hoje é uma cidade vibrante e 
moderna que ainda preserva uma rica tradição 
interiorana. 

Rio Liffey, Dublin Rio Shannon, Limerick

Temple Bar, Dublin King John's Castle, Limerick



Possui uma das companhias aéreas mais baratas 
da Europa. Você pode viajar pela Europa a preços 
acessíveis e sem grandes complicações.

Dublin é uma excelente cidade para 
ciclistas. Você pode andar por toda a 
cidade de maneira barata e confortável.

Limerick, a terceira maior cidade da Irlanda,
 foi fundada pelos os Vikings em 812. 

Os três símbolos mais famosos da Irlanda 
são: o trevo de três folhas, a harpa e a 
cruz celta.

A paisagem irlandesa é inquestionavelmente 
exuberante. Não é a toa que vários monumentos 
foram reconhecidos pela UNESCO como 
patrimônio mundial: Skellig Michael, o Giant's 
Causeway, Brú na Bóinne e Newgrange. 

O Phoenix Park, em Dublin, é o terceiro maior 
parque  da Europa, com 707 hectares, ficando 
atrás apenas do Richmond Park, em Londres e 
do La Mandria, em Venaria Reale (Turin).
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A língua original do povo irlandês é o Gaélico. 
Atualmente, apenas 1.6 milhões de pessoas 
consideram autosuficientes  no idioma, e há 
uma estimativa de apenas 380.000 pessoas 
fluentes.

A Universidade de Limerick tem a mais longa 
ponte da Irlanda e uma das maiores da Europa  
- ela é chamada de Ponte Viva.
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Acreditações e 
PARCERIAS

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL 
EXAMINATIONS PREPARATION CENTRE

A Universidade de Cambridge oferece os 
exames de proficiência em inglês mais 
reconhecidos mundialmente, os chamamos 
Cambridge ESOL examinations.  A sua rede 
de atendimento se estende a mais de 2,700 
centros e 20 mil examinadores. 

PCN - PROGRESSIVE COLLEGE NETWORK

O Progressive College Network é uma 
organização criada para suprir a alta demanda 
de um corpo que representasse as instituições 
privadas na Irlanda. 

ASIC - Accreditation Service for International Schools, 
Colleges and Universities

Esta organização fiscaliza instituições educacionais a nível 
internacional. A sua missão é garantir que o conteúdo programático 
dessas instuições possuem a qualidade exigidas por lei. Esta 
acreditação é uma confirmação de que a escola é constantemente 
avaliada e que cumpre todos os requisitos mínimos para garantir alta 
qualidade educacional e boas práticas. Sendo assim, você possui a 
garantia de uma experiência de aprendizado positiva. 

A NED Training Centre é orgulhosamente associada a ótimas instituições para garantir o alto 
padrão de qualidade que os nossos alunos procuram. Estas acreditações contribuem para a 
proteção de nossos consumidores e garantem que todos os serviços prestados alcancem as 
exigências da Lei irlandesa. 

ENROLLED LEARNER PROTECTION 

A NED Training Centre tem autorização para 
emitir o seguro Learner Protection para seus 
estudantes.

INTERIM LIST OF ELIGIBLE PROGRAMMES 
(ILEP)

O ILEP foi implementado pelo o Departamento 
de Justiça e Igualdade, em 20 de Janeiro de 
2016. Apenas escolas listadas são qualificadas 
para receber estudantes não europeus para 
cursos de longa duração. A NED Training 
Centre desde 2016. 
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PLANEJANDO   SUA VIAGEM

“EU QUERO FAZER 
UM INTERCÂMBIO!”

CONVERSE COM UM 
DOS NOSSOS 

CONSULTORES

POR QUANTO TEMPO 
DESEJA ESTUDAR NA 

IRLANDA? 

PRATIQUE SEU INGLÊS COM AS NOSSAS 
CLASSES ONLINE GRATUITAS 

COMPRE SUA 
PASSAGEM AÉREA

ESCOLHA O TIPO DE 
ACOMODAÇÃO



Olá, em nome do Departamento Acadêmico, desejo boas-vindas à NED Training 
Centre. Os seus professores estão aqui para ajudá-lo a maximizar o seu potencial e 
desenvolver as habilidades que você precisa para ter sucesso. Nós oferecemos um 
ambiente inclusivo e prazeroso para ajudá-lo a melhorar seu inglês e aproveitar ao 
máximo o seu tempo na Irlanda. Não vejo a hora de conhecê-lo!

SIMON JUDGE
Diretor Acadêmico Dublin

PLANEJANDO   SUA VIAGEM

PEÇA PARA O SEU AGENTE 
PREPARAR SUA DOCUMENTAÇÃO 

VAMOS COMEÇAR A 
APRENDER INGLÊS!

JUNTE-SE À NOSSA AULA 
INTRODUTÓRIA E AO 

TOUR DE BOAS-VINDAS 

FAÇA SEU TESTE ONLINE 
DE NIVELAMENTO

SOLICITE A SUA CARTEIRINHA 
DE ESTUDANTE

FAÇA O SEU 
TESTE ORAL
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Sobre a
NED TRAINING CENTRE
A NED Training Centre abriu as suas portas em 2010 e, desde então, tem ajudado 
estudantes de todas as partes do mundo no aprimoramento da língua inglesa. Durante esse 
tempo, nossa equipe tem trabalhado bastante para proporcionar a melhor experiência para 
nossos alunos. Nós oferecemos muito mais do que aulas de inglês! Temos 20 salas de aula, 
biblioteca, cantina, Wi-Fi gratuito, área do estudante com acesso a computadores, atividades 
extras para praticar o inglês e serviço personalizado para cada estudante.

O nosso objetivo é ajudar os estudantes a entender que aprender inglês é possível. Falar uma 
segunda língua é importante para ir além tanto no campo profissional quanto educacional e 
nós queremos garantir que nossos alunos descubram o seu verdadeiro potencial. Estudar na 
NED Training Centre é uma experiência rica e memorável!
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Por que

NED TRAINING CENTRE?

 Limerick School
Chapel House, Chapel Court, 
Cathedral Place - Limerick - Ireland

 Dublin School
39/40 Dominick Street Lower  
Dublin 1 - Ireland

• Salas comfortáveis e modernas
• Cantina, biblioteca e área do estudante
• Wi-Fi gratuito e computadores para uso dos alunos 
• Atendimento personalizado antes e depois do seu 
   embarque à Irlanda
• Equipe Multicultural 
• Professores qualificados
• Atividades extracurriculares
• Escola autorizada e certificada por instituições 
   governamentais e oficiais 

AS NOSSAS ESCOLAS 
Nós possuímos dois campus, um situado na cidade de Dublin e outro em Limerick. Em cada 
um deles, você encontrará tudo o que você precisa para garantir a melhor experiência educa-
cional no exterior. 
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Curso: GENERAL 
Na NED Training Centre, nós oferecemos as melhores oportunidades para que você 
aprenda inglês e maximize seu potencial, seja para investir na sua carreira, desenvolver 
suas habilidades pessoais ou para viajar o mundo.

Todos os nossos professores são graduados e certificados com o “ACELS English 
Language Teaching”. Muitos ensinaram não apenas na Irlanda, mas em outros países e 
trazem uma vasta experiência para a sala de aula, garantindo que seu tempo com a gente 
seja educativo e divertido.

Nossas aulas são focadas em desenvolver suas habilidades comunicativas. Você é, a todo 
momento, estimulado a praticar o inglês. Você vai aprender diversos contextos e poderá 
desenvolver as quatro habilidades principais: leitura, escrita, fala e escuta.

NÍVEIS:
1.1 Iniciante
1.2 Elementar 
2 Pré-Intermediário
3 Intermediário  
4 Intermediário-avançado   
5 Avançado

TRABALHAMOS PARA 
APRIMORAR A SUA:

ENGLISH

LEITURA FALA

ESCRITA ESCUTA
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GENERAL 

1.1 Iniciante
1.2 Elementar 
2 Pré-Intermediário
3 Intermediário  
4 Intermediário-avançado   
5 Avançado

Ao final de cada semana, você fará um pequeno teste 
para entender o seu progresso e entender onde é 
necessário melhorar. Seu professor também vai 
ajudá-lo durante toda a sua jornada.

Se você está começando o seu caminho de aprendizado 
do inglês ou procura aperfeiçoar suas habilidades, 
estaremos com você no caminho todo!

Todo mês nossos professores nomeiam um aluno para ser o “Estudante do mês”.O 
“Estudante do mês” é um sistema de reconhecimento para encorajar nossos 
estudantes com o progresso e participação em sala de aula. 

ENGLISH

O ESTUDANTE DO MÊS

HORÁRIOS

*Todas as aulas possuem um intervalo de 15 minutos.
** Seu período é determinado de acordo com seu nível 
e nossa disponibilidade de turmas de manhã ou à tarde.

NÓS VALORIZAMOS
SEU FEEDBACK

Há um formulário de feedback em 
nosso site e a gente gostaria de 
saber a sua opinião. Por favor, faça 
um comentário sobre a sua 
experiência na NED Training 
Centre.

Nossas aulas são de:
Segunda-feira `a Sexta-feira:

Manhã: 9h as 12:15h
Tarde: 13h as 16:15h
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Nosso curso foi desenvolvido para garantir que você consiga aprender os 
principais aspectos de um novo idioma. Nosso Departamento Acadêmico 
preparou o seu programa de estudo baseado nos objetivos de aprendizado do 
“Commom European Framework of Reference (CEFR)” e tudo é aprovado por 
órgãos regulatórios legais. Seu progresso é monitorado semanalmente com um 
‘Progress Test’ para garantir que você está aprendendo como deveria. Quando 
você estiver preparado, há um teste para troca de nível que vai garantir que você 
está pronto para avançar. Não se esqueça de falar inglês o tempo todo na escola: 
o esforço para se comunicar no idioma vai garantir o seu progresso!

Como funciona o nosso curso

Discourse markers
Pronouns
Narrative tenses
Distancing
Get / have
Speculation and deduction
Adding emphasis
Unreal uses of past tenses

Avançado

Intermediário
Avançado

Intermediário

Pré-
Intermediário

ELEMENTAR

Iniciante

Adverbs and adverbials
Permission, obligation and necessity
Gerunds and infinitives
Ellipsis and substitution
Nouns: compound and possessive forms
comparison

Using adjectives as nouns
Narrative tenses
Adverbials
Passive voice...it is thought, 
it is said that, etc
Future perfect and 
continuous
Conditionals and future TIME CLAUSES

Unreal conditional
Past modals
Verbs of the senses
Gerunds and infinitives
Quantifiers
Structures after ‘wish’
Clauses of contrast and purpose
Relative clauses

Present simple and continuous- 
action and non-action verbs
Future forms
Present perfect/past simple
Comparatives and superlatives
Articles
Reflexive pronouns
Modal verbs- ability, deduction and obligation

Passive voice
First, second and third conditional
Reported speech
Separable phrasal verbs
Relative clauses
Question tags

Present Simple/ Continuous
Present Perfect vs Past Simple
Future: Will/Won’t
Past Perfect
Passive Voice
Reported Speech
Phrasal verbs
Infnitive + to

Verbs + gerund
Modal Verbs 
(must, should, have to, might)
Prepositions of movement
First and Second Conditional

Present Simple
Present Continuous
Present Perfect
Past Simple
Adverbs: Manner and Modifier
Prepositions of time and place
Object Pronouns
A/An/Some/Any

Adjectives: Comparative 
and Superlative
Verb+ To + Infinitive
Can /Can’t (permission and possibility)

Greetings and Introductions
Verb To Be
Singular and Plural Nouns
Possessive Adjectives
Adjectives
Present Simple
Adverbs of Frequency

Question formation- Word Order
Past Simple
There is/are/was/were
Future: be going to 
(plans and predictions



Avaliações
O curso de General English é acreditado por duas 
instituições: o TIE e o Cambridge. Ao final do seu
PET FCE curso, um exame de proficiência é 
obrigatório de acordo com as regras da Imigração e 
da escola. Todos os alunos são preparados para os 
exames durante as aulas e estarão prontos para fazer 
o exame e receber o certificado de proficiência de 
acordo com o nível em que atingido ao final do curso. 
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Como funciona o nosso curso
EXAMES:

ELEMENTAR:
TIE EXAM

AVANÇADO:
CAMBRIDGE

CAE (C1)

INTERMEDIÁRIO:
CAMBRIDGE

PET (B1)

INTERMEDIÁRIO
AVANÇADO:

CAMBRIDGE
FCE (B2)

PRÉ-
INTERMEDIÁRIO:

TIE EXAM

PET FCE

CAE

Unreal conditional
Past modals
Verbs of the senses
Gerunds and infinitives
Quantifiers
Structures after ‘wish’
Clauses of contrast and purpose
Relative clauses

Passive voice
First, second and third conditional
Reported speech
Separable phrasal verbs
Relative clauses
Question tags

Verbs + gerund
Modal Verbs 
(must, should, have to, might)
Prepositions of movement
First and Second Conditional

Adjectives: Comparative 
and Superlative
Verb+ To + Infinitive
Can /Can’t (permission and possibility)

Question formation- Word Order
Past Simple
There is/are/was/were
Future: be going to 
(plans and predictions
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1. Comprovação financeira 

Para aplicar o seu visto, a imigração exige que os 
estudantes sejam capazes de se sustentarem 
durante o seu intercâmbio.
- O valor de 3,000 euros é suficiente.
Assim, de acordo com a imigração, os seguintes 
documentos são aceitos para a comprovação 
dos fundos:
• Um extrato bancário atualizado que 
demonstre o valor ( de uma conta bancária do 
seu país de origem),  máximo um mês, com 
outro extrato antigo e um cartão de débito. 
Tanto a conta quanto o cartão devem estar 
registrados no nome do aluno (conforme 
aparece no passaporte). 
Observação: todas os extratos bancários devem ser 
acompanhados por uma tradução juramentada.

•  Documentação que evidencie que o valor está 
guardado dentro de uma instituição irlandesa, 
aprovada pelo o Banco Central Irlandês. 
• Um cartão de crédito pré-pago, com 
possibilidade de verificação da quantia (O nome 
do estudante precisa estar impresso no cartão). 
•  Um extrato bancário de uma conta irlandesa 
aberta no nome do estudante, comprovando os 
fundos. 

2. Seguro Saúde
Após a sua chegada na Irlanda, entre em 
contato com o nosso suporte do aluno para 
solicitar a sua carta do seguro, antes da sua 
visita à Imigração. Estes documentos demoram 
em torno de 10 dias úteis para chegar à NED 
Training Centre. 

3. Irish Residence Permit - IRP (VISTO)

Antes da sua ida à Imigração, assegure-se de 
ter em mãos todas as documentações 
necessárias. Confira todos os documentos 
listados abaixo:

Nossos alunos podem baixar um aplicativo gratuito 
disponível para iOS e Android. No aplicativo, é possível 
verificar a frenquência, fazer requerimentos direto ao 
Acadêmico, ficar por dentro das novidades e acessar o 
calendário escolar. Você terá acesso após o início das 
suas aulas.

ATIVIDADES EXTRAS
CÓDIGO DE CONDUTA

APLICATIVO NED TRAINING CENTRE

Cada estudante deve manter um taxa mínima  
de presença de 85%.

O teste de proficiência final é obrigatório 
para todos os estudantes. 

É probido comer dentro das salas de aula. 

Fuck!    JKLLA

Não se atrase! As aulas começam às 9h/13h 
pontualmente. É obrigatório ficar em sala de 
aula durante todo o período.

NED Training Centre é uma área destinada 
a falar em inglês. Por isso fale em inglês a 
todo o tempo, mesmo com colegas da 
mesma nacionalidade. 

Não fique descalço e não coloque os pés na 
cadeira.

Não use seu celular dentro da sala de aula.

Respeite seus colegas e os nossos funcionários.

Não use o computador da sua sala de aula. 
É para uso exclusivo do seu professor.

Nacionalidades:

Brasil 40%

Chile 18%

México 11%

Coréia do Sul 2%

Malásia 5%

Taiwan 5%

Uruguai 7%

Argentina 4%

Costa Rica 1%

Itália 2%

Outras 3%.....

- Passaporte Original
- Carta de Matrícula
- Comprovação financeira (€3000) 
   (Extrato Bancario em seu nome autenticado pelo seu     
    banco de no máximo 3 meses atrás ou Postal Order)
- Seguro Saúde
- Taxa de €300*
* A taxa pode ser paga em boleto ou cartão. 
Você vai receber seu visto pelo correio 
diretamente em seu endereço.  

** O endereço da imigração é: 13/14 Burgh Quay, 
Dublin 2, Dublin, Irlanda. Importante: o processo 
total para documentação demora em torno de 30 
dias.
***Imigração em Limerick: Estudantes devem 
coletar seu IRP card depois de  2 semanas de 
registro.
Endereço: Henry Street Garda Station
Henry Street - Limerick City -V94 VY64

Importante: 
O processo de toda documentação dura 30 dias no 
total . Você receberá uma permanência ao entrar 
no país de 90 dias para regularizar sua situação na 
Irlanda.

4. Mais informações:

Racismo, homofobia ou qualquer tipo de 
intolerância não serão tolerados sob 
nenhuma hipótese. Agressão entre alunos 
ou colaboradores é extremamente 
proibida e qualquer aluno que se 
comporte de maneira agressiva será 
convidado a se retirar da sala de aula, 
serem suspendidos e até expulsos da 
escola. Durante o seu curso, a NED 
Training Centre irá organizar diversas 
excursões para lugares com fins culturais. 
Os professores vão informá-lo com 
antecedência e ficam a seus critérios 
utilizarem esta atividade como parte 
avaliativa. É importante destacar que 
todos os alunos devem possuir o livro para 
assistir a aula. Alunos sem livros podem 
ser impedidos de assistir a aula. 

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot
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1. Comprovação financeira 

Para aplicar o seu visto, a imigração exige que os 
estudantes sejam capazes de se sustentarem 
durante o seu intercâmbio.
- O valor de 3,000 euros é suficiente.
Assim, de acordo com a imigração, os seguintes 
documentos são aceitos para a comprovação 
dos fundos:
• Um extrato bancário atualizado que 
demonstre o valor ( de uma conta bancária do 
seu país de origem),  máximo um mês, com 
outro extrato antigo e um cartão de débito. 
Tanto a conta quanto o cartão devem estar 
registrados no nome do aluno (conforme 
aparece no passaporte). 
Observação: todas os extratos bancários devem ser 
acompanhados por uma tradução juramentada.

•  Documentação que evidencie que o valor está 
guardado dentro de uma instituição irlandesa, 
aprovada pelo o Banco Central Irlandês. 
• Um cartão de crédito pré-pago, com 
possibilidade de verificação da quantia (O nome 
do estudante precisa estar impresso no cartão). 
•  Um extrato bancário de uma conta irlandesa 
aberta no nome do estudante, comprovando os 
fundos. 

2. Seguro Saúde
Após a sua chegada na Irlanda, entre em 
contato com o nosso suporte do aluno para 
solicitar a sua carta do seguro, antes da sua 
visita à Imigração. Estes documentos demoram 
em torno de 10 dias úteis para chegar à NED 
Training Centre. 

3. Irish Residence Permit - IRP (VISTO)

Antes da sua ida à Imigração, assegure-se de 
ter em mãos todas as documentações 
necessárias. Confira todos os documentos 
listados abaixo:

ATIVIDADES EXTRAS
A NED Training Centre acredita o tempo 
gasto fora da sala de aula é extremamente 
importante para aprimorar o nível do idioma e 
conhecer novos colegas. Nosso objetivo é 
oferecer diferentes opções de atividades que 
vão te ajudar a transformar a sua estadia em 
algo ainda mais especial.

São oferecidas atividades que envolvam o 
processo de aprendizado em si, como nossas 
aulas de conversação, mas também viagens, 
excursões e passeios. Todo mês, a nossa 
escola disponibiliza um calendário com as 
atividades e você pode acompanha-las 
através de nossas redes sociais.

ATIVIDADES SOCIAIS
Todas as semanas temos um novo calendário de atividades para ajudar os nossos 
estudantes a socializarem, fortalecerem e fazerem novas amizades. Estas atividades 
também possuem o objetivo de mergulares os nossos estudantes dentro da cultura 
irlandesa. Oferecemos uma grande variedade de atividades como: visitas a museus, 
exibições de arte, filmes, aulas de dança e de esportes, feira de comida internacionais, 
festas temáticas, palestras variadas e outras atividades.    

Porque sabemos que aprender inglês não é fácil, preparamos a cada semana atividades 
extras para tornar o processo de aprendizado divertido e eficiente. Focamos 
principalmente nas habilidades de conversação, pronúncia e gramática. Também 
oferecemos uma vez por semana, aulas de construção de currículo.  

Como parte das nossas atividades, organizamos viagens e tour para permitir que os 
nossos alunos conheçam os lugares mágicos da Irlanda, como os Cli�es of Moher, o 
Giant's Causeway e Wiclow Mountais, assim como visitas a mais exóticos países, como 
Marrocos. 

Nacionalidades:

Brasil 40%

Chile 18%

México 11%

Coréia do Sul 2%

Malásia 5%

Taiwan 5%

Uruguai 7%

Argentina 4%

Costa Rica 1%

Itália 2%

Outras 3%

- Passaporte Original
- Carta de Matrícula
- Comprovação financeira (€3000) 
   (Extrato Bancario em seu nome autenticado pelo seu     
    banco de no máximo 3 meses atrás ou Postal Order)
- Seguro Saúde
- Taxa de €300*
* A taxa pode ser paga em boleto ou cartão. 
Você vai receber seu visto pelo correio 
diretamente em seu endereço.  

** O endereço da imigração é: 13/14 Burgh Quay, 
Dublin 2, Dublin, Irlanda. Importante: o processo 
total para documentação demora em torno de 30 
dias.
***Imigração em Limerick: Estudantes devem 
coletar seu IRP card depois de  2 semanas de 
registro.
Endereço: Henry Street Garda Station
Henry Street - Limerick City -V94 VY64

Importante: 
O processo de toda documentação dura 30 dias no 
total . Você receberá uma permanência ao entrar 
no país de 90 dias para regularizar sua situação na 
Irlanda.

4. Mais informações:

Racismo, homofobia ou qualquer tipo de 
intolerância não serão tolerados sob 
nenhuma hipótese. Agressão entre alunos 
ou colaboradores é extremamente 
proibida e qualquer aluno que se 
comporte de maneira agressiva será 
convidado a se retirar da sala de aula, 
serem suspendidos e até expulsos da 
escola. Durante o seu curso, a NED 
Training Centre irá organizar diversas 
excursões para lugares com fins culturais. 
Os professores vão informá-lo com 
antecedência e ficam a seus critérios 
utilizarem esta atividade como parte 
avaliativa. É importante destacar que 
todos os alunos devem possuir o livro para 
assistir a aula. Alunos sem livros podem 
ser impedidos de assistir a aula. 

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot

AULAS EXTRAS GRATUITAS

VIAGENS E TOURS
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1. Comprovação financeira 

Para aplicar o seu visto, a imigração exige que os 
estudantes sejam capazes de se sustentarem 
durante o seu intercâmbio.
- O valor de 3,000 euros é suficiente.
Assim, de acordo com a imigração, os seguintes 
documentos são aceitos para a comprovação 
dos fundos:
• Um extrato bancário atualizado que 
demonstre o valor ( de uma conta bancária do 
seu país de origem),  máximo um mês, com 
outro extrato antigo e um cartão de débito. 
Tanto a conta quanto o cartão devem estar 
registrados no nome do aluno (conforme 
aparece no passaporte). 
Observação: todas os extratos bancários devem ser 
acompanhados por uma tradução juramentada.

•  Documentação que evidencie que o valor está 
guardado dentro de uma instituição irlandesa, 
aprovada pelo o Banco Central Irlandês. 
• Um cartão de crédito pré-pago, com 
possibilidade de verificação da quantia (O nome 
do estudante precisa estar impresso no cartão). 
•  Um extrato bancário de uma conta irlandesa 
aberta no nome do estudante, comprovando os 
fundos. 

2. Seguro Saúde
Após a sua chegada na Irlanda, entre em 
contato com o nosso suporte do aluno para 
solicitar a sua carta do seguro, antes da sua 
visita à Imigração. Estes documentos demoram 
em torno de 10 dias úteis para chegar à NED 
Training Centre. 

3. Irish Residence Permit - IRP (VISTO)

Antes da sua ida à Imigração, assegure-se de 
ter em mãos todas as documentações 
necessárias. Confira todos os documentos 
listados abaixo:

Passo a passo da sua jornada
Ao seu matricular com a gente, você está dando o primeiro passo rumo à sua nova vida. Nós 
estaremos com você durante toda a sua caminhada para ajudá-lo e garantir que você tenha a 
melhor experiência possível. Conheça os próximos passos desde a sua matrícula:

1.Matricule-se com a NED Training Centre

2.Compre sua passagem aérea para chegar 
em Dublin com no máximo uma semana antes do 
início das suas aulas

3.Duas semanas antes do início das suas 
aulas, você vai receber o teste de nivelamento por 
email.

4.Na quarta-feira anterior ao seu primeiro 
dia, você fará o seu Teste Oral e participará do 
Induction Day. A participação é obrigatória.

5.Na sexta-feira antes do início do curso, 
você vai receber um email com sua sala de aula, 
período de estudo e nível. Você é colocado no 
período da manhã ou tarde de acordo com a 
disponibilidade das vagas

6.Seu curso começa na segunda-feira. Não 
se esqueça de comprar o livro.

7.Após início do curso, faça download do 
nosso aplicativo para acompanhar a sua taxa de 
presença e fazer solicitações. 

- Passaporte Original
- Carta de Matrícula
- Comprovação financeira (€3000) 
   (Extrato Bancario em seu nome autenticado pelo seu     
    banco de no máximo 3 meses atrás ou Postal Order)
- Seguro Saúde
- Taxa de €300*
* A taxa pode ser paga em boleto ou cartão. 
Você vai receber seu visto pelo correio 
diretamente em seu endereço.  

** O endereço da imigração é: 13/14 Burgh Quay, 
Dublin 2, Dublin, Irlanda. Importante: o processo 
total para documentação demora em torno de 30 
dias.
***Imigração em Limerick: Estudantes devem 
coletar seu IRP card depois de  2 semanas de 
registro.
Endereço: Henry Street Garda Station
Henry Street - Limerick City -V94 VY64

Importante: 
O processo de toda documentação dura 30 dias no 
total . Você receberá uma permanência ao entrar 
no país de 90 dias para regularizar sua situação na 
Irlanda.

4. Mais informações:

Racismo, homofobia ou qualquer tipo de 
intolerância não serão tolerados sob 
nenhuma hipótese. Agressão entre alunos 
ou colaboradores é extremamente 
proibida e qualquer aluno que se 
comporte de maneira agressiva será 
convidado a se retirar da sala de aula, 
serem suspendidos e até expulsos da 
escola. Durante o seu curso, a NED 
Training Centre irá organizar diversas 
excursões para lugares com fins culturais. 
Os professores vão informá-lo com 
antecedência e ficam a seus critérios 
utilizarem esta atividade como parte 
avaliativa. É importante destacar que 
todos os alunos devem possuir o livro para 
assistir a aula. Alunos sem livros podem 
ser impedidos de assistir a aula. 

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot
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1. Comprovação financeira 

Para aplicar o seu visto, a imigração exige que os 
estudantes sejam capazes de se sustentarem 
durante o seu intercâmbio.
- O valor de 3,000 euros é suficiente.
Assim, de acordo com a imigração, os seguintes 
documentos são aceitos para a comprovação 
dos fundos:
• Um extrato bancário atualizado que 
demonstre o valor ( de uma conta bancária do 
seu país de origem),  máximo um mês, com 
outro extrato antigo e um cartão de débito. 
Tanto a conta quanto o cartão devem estar 
registrados no nome do aluno (conforme 
aparece no passaporte). 
Observação: todas os extratos bancários devem ser 
acompanhados por uma tradução juramentada.

•  Documentação que evidencie que o valor está 
guardado dentro de uma instituição irlandesa, 
aprovada pelo o Banco Central Irlandês. 
• Um cartão de crédito pré-pago, com 
possibilidade de verificação da quantia (O nome 
do estudante precisa estar impresso no cartão). 
•  Um extrato bancário de uma conta irlandesa 
aberta no nome do estudante, comprovando os 
fundos. 

2. Seguro Saúde
Após a sua chegada na Irlanda, entre em 
contato com o nosso suporte do aluno para 
solicitar a sua carta do seguro, antes da sua 
visita à Imigração. Estes documentos demoram 
em torno de 10 dias úteis para chegar à NED 
Training Centre. 

3. Irish Residence Permit - IRP (VISTO)

Antes da sua ida à Imigração, assegure-se de 
ter em mãos todas as documentações 
necessárias. Confira todos os documentos 
listados abaixo:

Regras da Escola
1. Pontualidade, Presença, Falta 
e expulsão:

Todos os alunos são obrigados, por lei, a 
manter uma presença mínima de 85%. 
Para cada aula, há uma lista de chamada 
oficial que os alunos deverão assinar 
duas vezes durante a aula (uma para a 
primeira metade antes do intervalo e a 
outra para a segunda metade após o 
intervalo). A lista de presença é um 
documento oficial que deverá ser 
assinada pelo próprio aluno e será 
mantida pela NED Training Centre em 
arquivo. Atrasos não são tolerados e 
qualquer aluno que chegar após o início 
da aula não poderá entrar em sala. 
Alunos ausentes serão classificados 
como faltantes a menos que um 
atestado médico ou outra evidência 
seja apresentado. Se o aluno não vier à 
escola, seu nome é retirado da lista de 
chamada e um aviso será enviado. O 
estudante necessita preencher o 
formulário de requisição em nosso 
aplicativo para voltar à lista e aguardar 
pelo email de confirmação. Atenção: 
pode haver uma lista de espera para 
voltar para a sala de aula. Quando o 
aluno está na lista de espera, é contado 
como falta. Após quatro avisos

2. Exame ao final do programa:

Exames são obrigatórios para alunos com
visto de estudante. Este fato é claramente
comunicado a todos os alunos durante a
contratação do curso e está de acordo com
as regras da Imigração. O aluno concorda
que o exame é obrigatório e que há a
possibilidade de uma taxa extra para fazer o
exame. O não comparecimento ao exame
poderá resultar em expulsão do estudante
e/ou notificação do ocorrido para as
autoridades imigratórias. Também pode
afetar o direito do aluno permanecer na
Irlanda de acordo com as novas leis.

3. Colocação por período e 
Certificação:

A NED Training Centre não garante que
alunos irão estudar de manhã ou de tarde. 
O aluno será redirecionado para a turma
disponível de acordo com vagas para cada
nível. Contudo, o aluno pode pedir a
mudança. Pode haver uma lista de espera
para certos níveis e o estudante deve
continuar vindo para a aula até receber o
email com a informação da nova turma. 
Os certificados de conclusão de curso são
entregues apenas para alunos com 85% de
presença e que fizeram o exame 
obrigatório. O certificado será emitido no
nível que o aluno tenha terminado o curso,
caso ele já tenha completado 6 semanas
naquela turma (não se aplica para alunos de
curta-duração).

- Passaporte Original
- Carta de Matrícula
- Comprovação financeira (€3000) 
   (Extrato Bancario em seu nome autenticado pelo seu     
    banco de no máximo 3 meses atrás ou Postal Order)
- Seguro Saúde
- Taxa de €300*
* A taxa pode ser paga em boleto ou cartão. 
Você vai receber seu visto pelo correio 
diretamente em seu endereço.  

** O endereço da imigração é: 13/14 Burgh Quay, 
Dublin 2, Dublin, Irlanda. Importante: o processo 
total para documentação demora em torno de 30 
dias.
***Imigração em Limerick: Estudantes devem 
coletar seu IRP card depois de  2 semanas de 
registro.
Endereço: Henry Street Garda Station
Henry Street - Limerick City -V94 VY64

Importante: 
O processo de toda documentação dura 30 dias no 
total . Você receberá uma permanência ao entrar 
no país de 90 dias para regularizar sua situação na 
Irlanda.

4. Mais informações:

Racismo, homofobia ou qualquer tipo de 
intolerância não serão tolerados sob 
nenhuma hipótese. Agressão entre alunos 
ou colaboradores é extremamente 
proibida e qualquer aluno que se 
comporte de maneira agressiva será 
convidado a se retirar da sala de aula, 
serem suspendidos e até expulsos da 
escola. Durante o seu curso, a NED 
Training Centre irá organizar diversas 
excursões para lugares com fins culturais. 
Os professores vão informá-lo com 
antecedência e ficam a seus critérios 
utilizarem esta atividade como parte 
avaliativa. É importante destacar que 
todos os alunos devem possuir o livro para 
assistir a aula. Alunos sem livros podem 
ser impedidos de assistir a aula. 

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot
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1. Comprovação financeira 

Para aplicar o seu visto, a imigração exige que os 
estudantes sejam capazes de se sustentarem 
durante o seu intercâmbio.
- O valor de 3,000 euros é suficiente.
Assim, de acordo com a imigração, os seguintes 
documentos são aceitos para a comprovação 
dos fundos:
• Um extrato bancário atualizado que 
demonstre o valor ( de uma conta bancária do 
seu país de origem),  máximo um mês, com 
outro extrato antigo e um cartão de débito. 
Tanto a conta quanto o cartão devem estar 
registrados no nome do aluno (conforme 
aparece no passaporte). 
Observação: todas os extratos bancários devem ser 
acompanhados por uma tradução juramentada.

•  Documentação que evidencie que o valor está 
guardado dentro de uma instituição irlandesa, 
aprovada pelo o Banco Central Irlandês. 
• Um cartão de crédito pré-pago, com 
possibilidade de verificação da quantia (O nome 
do estudante precisa estar impresso no cartão). 
•  Um extrato bancário de uma conta irlandesa 
aberta no nome do estudante, comprovando os 
fundos. 

2. Seguro Saúde
Após a sua chegada na Irlanda, entre em 
contato com o nosso suporte do aluno para 
solicitar a sua carta do seguro, antes da sua 
visita à Imigração. Estes documentos demoram 
em torno de 10 dias úteis para chegar à NED 
Training Centre. 

3. Irish Residence Permit - IRP (VISTO)

Antes da sua ida à Imigração, assegure-se de 
ter em mãos todas as documentações 
necessárias. Confira todos os documentos 
listados abaixo:

Guia Rápido
- Passaporte Original
- Carta de Matrícula
- Comprovação financeira (€3000) 
   (Extrato Bancario em seu nome autenticado pelo seu     
    banco de no máximo 3 meses atrás ou Postal Order)
- Seguro Saúde
- Taxa de €300*
* A taxa pode ser paga em boleto ou cartão. 
Você vai receber seu visto pelo correio 
diretamente em seu endereço.  

** O endereço da imigração é: 13/14 Burgh Quay, 
Dublin 2, Dublin, Irlanda. Importante: o processo 
total para documentação demora em torno de 30 
dias.
***Imigração em Limerick: Estudantes devem 
coletar seu IRP card depois de  2 semanas de 
registro.
Endereço: Henry Street Garda Station
Henry Street - Limerick City -V94 VY64

Importante: 
O processo de toda documentação dura 30 dias no 
total . Você receberá uma permanência ao entrar 
no país de 90 dias para regularizar sua situação na 
Irlanda.

4. Mais informações:

Racismo, homofobia ou qualquer tipo de 
intolerância não serão tolerados sob 
nenhuma hipótese. Agressão entre alunos 
ou colaboradores é extremamente 
proibida e qualquer aluno que se 
comporte de maneira agressiva será 
convidado a se retirar da sala de aula, 
serem suspendidos e até expulsos da 
escola. Durante o seu curso, a NED 
Training Centre irá organizar diversas 
excursões para lugares com fins culturais. 
Os professores vão informá-lo com 
antecedência e ficam a seus critérios 
utilizarem esta atividade como parte 
avaliativa. É importante destacar que 
todos os alunos devem possuir o livro para 
assistir a aula. Alunos sem livros podem 
ser impedidos de assistir a aula. 

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot
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1. Comprovação financeira 

Para aplicar o seu visto, a imigração exige que os 
estudantes sejam capazes de se sustentarem 
durante o seu intercâmbio.
- O valor de 3,000 euros é suficiente.
Assim, de acordo com a imigração, os seguintes 
documentos são aceitos para a comprovação 
dos fundos:
• Um extrato bancário atualizado que 
demonstre o valor ( de uma conta bancária do 
seu país de origem),  máximo um mês, com 
outro extrato antigo e um cartão de débito. 
Tanto a conta quanto o cartão devem estar 
registrados no nome do aluno (conforme 
aparece no passaporte). 
Observação: todas os extratos bancários devem ser 
acompanhados por uma tradução juramentada.

•  Documentação que evidencie que o valor está 
guardado dentro de uma instituição irlandesa, 
aprovada pelo o Banco Central Irlandês. 
• Um cartão de crédito pré-pago, com 
possibilidade de verificação da quantia (O nome 
do estudante precisa estar impresso no cartão). 
•  Um extrato bancário de uma conta irlandesa 
aberta no nome do estudante, comprovando os 
fundos. 

2. Seguro Saúde
Após a sua chegada na Irlanda, entre em 
contato com o nosso suporte do aluno para 
solicitar a sua carta do seguro, antes da sua 
visita à Imigração. Estes documentos demoram 
em torno de 10 dias úteis para chegar à NED 
Training Centre. 

3. Irish Residence Permit - IRP (VISTO)

Antes da sua ida à Imigração, assegure-se de 
ter em mãos todas as documentações 
necessárias. Confira todos os documentos 
listados abaixo:

Carteirinha de Estudante

Estudantes conseguem até 40% de desconto 
para usar o transporte público e também em 
outros mais de 200 estabelecimentos. Pergunte 
ao seu agente sobre o formulário, preencha e 
entregue em um dos lugares autorizados.,  O 
cartão custa 10€. Em Dublin você pode encontrar 
um posto autorizado no Trinity College Students 
e em Limerick na University of Limerick. 

Mais informações: 

Dicas sobre a vida na Irlanda

- Passaporte Original
- Carta de Matrícula
- Comprovação financeira (€3000) 
   (Extrato Bancario em seu nome autenticado pelo seu     
    banco de no máximo 3 meses atrás ou Postal Order)
- Seguro Saúde
- Taxa de €300*
* A taxa pode ser paga em boleto ou cartão. 
Você vai receber seu visto pelo correio 
diretamente em seu endereço.  

** O endereço da imigração é: 13/14 Burgh Quay, 
Dublin 2, Dublin, Irlanda. Importante: o processo 
total para documentação demora em torno de 30 
dias.
***Imigração em Limerick: Estudantes devem 
coletar seu IRP card depois de  2 semanas de 
registro.
Endereço: Henry Street Garda Station
Henry Street - Limerick City -V94 VY64

Importante: 
O processo de toda documentação dura 30 dias no 
total . Você receberá uma permanência ao entrar 
no país de 90 dias para regularizar sua situação na 
Irlanda.

4. Mais informações:

Racismo, homofobia ou qualquer tipo de 
intolerância não serão tolerados sob 
nenhuma hipótese. Agressão entre alunos 
ou colaboradores é extremamente 
proibida e qualquer aluno que se 
comporte de maneira agressiva será 
convidado a se retirar da sala de aula, 
serem suspendidos e até expulsos da 
escola. Durante o seu curso, a NED 
Training Centre irá organizar diversas 
excursões para lugares com fins culturais. 
Os professores vão informá-lo com 
antecedência e ficam a seus critérios 
utilizarem esta atividade como parte 
avaliativa. É importante destacar que 
todos os alunos devem possuir o livro para 
assistir a aula. Alunos sem livros podem 
ser impedidos de assistir a aula. 

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot

www.studenttravelcard.ie

Acomodação

Dublin oferece uma vasta gama de 
acomodação para estudantes. A NED Training 
Centre não oferece acomodações privadas, 
apenas hostel e casa de família. Para procurar 
uma vaga definitiva para se acomodar durante 
suas semanas em Dublin, você pode utilizar os 
sites:
- www.daft.ie
- www.myhome.ie
- www.property.ie
- www.gumtree.ie

Companhias Telefônicas

Há algumas opções de companhias telefônicas na 
Irlanda. As mais usadas por estudantes são: 
Vodafone, Three, Tesco e Lyca. Cada empresa 
possui algumas vantagens exclusivas.

 

Cinema

Se você ama filmes e quer aprender inglês através 
da sétima arte, faça seu cartão do CineWorld e 
tenha acesso ilimitado a todos os filmes por um 
valor fixo mensal. 

Pergunte ao seu agente ou acesse:

www.cineworld.ie
www.odeoncinemas.ie

Dublin Bikes/ Coca-Cola Zero Bikes

A Irlanda oferece excelentes condicões para 
aqueles que gostam de pedalar. Por apenas 
25€ por ano e no Coca-Cola Zero Bike é 10€, 
você pode alugar uma bicicleta por até 30 
minutos em mais de 102 pontos no centro da 
cidade. Há a possibilidade de um ticket válido 
para apenas três dias, que custa 5€. Para 
cadastro e outras informações: 

www.dublinbikes.ie    www.bikeshare.ie

Language Exchange

Pratique suas habilidades linguísticas com nativos 
em um formato de ‘speed date’. Você conversará 
em inglês por 5 minutos e depois 5 minutos na sua 
própria língua. Após 10 minutos, você trocará de 
mesa.

Central Library

Na Biblioteca Central de Dublin e na 
Biblioteca da Cidade de Limerick, localizada 
próxima da escola, é possível emprestar livros, 
DVDs e CDs gratuitamente e participar de 
cursos e grupos de conversação. A biblioteca é 
uma exclente opção para complementar seus 
estudos e conhecer pessoas diferentes. Para ter 
a sua carteirinha que oferece acesso aos 
serviços, é necessário passaporte e 
comprovante de endereço. É tudo gratuito e 
feito na hora. www.languageexchangeireland.com
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1. Comprovação financeira 

Para aplicar o seu visto, a imigração exige que os 
estudantes sejam capazes de se sustentarem 
durante o seu intercâmbio.
- O valor de 3,000 euros é suficiente.
Assim, de acordo com a imigração, os seguintes 
documentos são aceitos para a comprovação 
dos fundos:
• Um extrato bancário atualizado que 
demonstre o valor ( de uma conta bancária do 
seu país de origem),  máximo um mês, com 
outro extrato antigo e um cartão de débito. 
Tanto a conta quanto o cartão devem estar 
registrados no nome do aluno (conforme 
aparece no passaporte). 
Observação: todas os extratos bancários devem ser 
acompanhados por uma tradução juramentada.

•  Documentação que evidencie que o valor está 
guardado dentro de uma instituição irlandesa, 
aprovada pelo o Banco Central Irlandês. 
• Um cartão de crédito pré-pago, com 
possibilidade de verificação da quantia (O nome 
do estudante precisa estar impresso no cartão). 
•  Um extrato bancário de uma conta irlandesa 
aberta no nome do estudante, comprovando os 
fundos. 

2. Seguro Saúde
Após a sua chegada na Irlanda, entre em 
contato com o nosso suporte do aluno para 
solicitar a sua carta do seguro, antes da sua 
visita à Imigração. Estes documentos demoram 
em torno de 10 dias úteis para chegar à NED 
Training Centre. 

3. Irish Residence Permit - IRP (VISTO)

Antes da sua ida à Imigração, assegure-se de 
ter em mãos todas as documentações 
necessárias. Confira todos os documentos 
listados abaixo:

O PPS Number é um número de identificação que te dá acesso aos benefícios 
social e serviços públicos. É obrigatório possuir o PPS Number para trabalhar 
legalmente na Irlanda. O PPS é importante para:

  Emprego
  Para aplicar para carteira de motorista irlandesa.
  Para administar a conta de água na sua residência. 

Para aplicar para o PPS Number, você precisará do seu passaporte e 
comprovante de residência na Irlanda. Você também precisará apresentar uma 
carta do empregador. É necessário agendamento pelo site do MyWelfare. Após a 
sua visita em uma das agências, você receberá o seu cartão de 3 a 5 dias na sua 
residência. 

Como abrir uma conta bancária
Para abrir uma conta bancária você precisará da sua identidade, passaporte, do 
seu PPS number e de um comprovante de endereço. Para a comprovação do seu 
endereço, você poderá utilizar uma conta de água ou eletricidade ou recente 
extrato bancário.

Como conseguir um título postal:

Se você necessita de visto e necessita apresentar um documento para a 
comprovação financeira, emitir uma ordem postal é uma das opções. Basta você 
ir a qualquer correio na Irlanda. O valor máximo para cada título postal é 650 
euros, então você precisará comprar 5 títulos postais. Como cada título posta 
custa 3,70, você gastará 18,50 euros. Observe que as 5 transações são feitas 
separadamente. Ao final, você receberá 5 títulos com o valor de 600 euros cada. 
O agente dos correios te dará um recibo e você poderá apresentá-lo na 
imigração. Você terá que esperar até o dia seguinte para começar a sacar o 
dinheiro.  

Como conseguir o seu
PPS Number:

LOCALIZAÇÃO

- Passaporte Original
- Carta de Matrícula
- Comprovação financeira (€3000) 
   (Extrato Bancario em seu nome autenticado pelo seu     
    banco de no máximo 3 meses atrás ou Postal Order)
- Seguro Saúde
- Taxa de €300*
* A taxa pode ser paga em boleto ou cartão. 
Você vai receber seu visto pelo correio 
diretamente em seu endereço.  

** O endereço da imigração é: 13/14 Burgh Quay, 
Dublin 2, Dublin, Irlanda. Importante: o processo 
total para documentação demora em torno de 30 
dias.
***Imigração em Limerick: Estudantes devem 
coletar seu IRP card depois de  2 semanas de 
registro.
Endereço: Henry Street Garda Station
Henry Street - Limerick City -V94 VY64

Importante: 
O processo de toda documentação dura 30 dias no 
total . Você receberá uma permanência ao entrar 
no país de 90 dias para regularizar sua situação na 
Irlanda.

4. Mais informações:

Racismo, homofobia ou qualquer tipo de 
intolerância não serão tolerados sob 
nenhuma hipótese. Agressão entre alunos 
ou colaboradores é extremamente 
proibida e qualquer aluno que se 
comporte de maneira agressiva será 
convidado a se retirar da sala de aula, 
serem suspendidos e até expulsos da 
escola. Durante o seu curso, a NED 
Training Centre irá organizar diversas 
excursões para lugares com fins culturais. 
Os professores vão informá-lo com 
antecedência e ficam a seus critérios 
utilizarem esta atividade como parte 
avaliativa. É importante destacar que 
todos os alunos devem possuir o livro para 
assistir a aula. Alunos sem livros podem 
ser impedidos de assistir a aula. 

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot

LIMERICK

DUBLIN
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1. Comprovação financeira 

Para aplicar o seu visto, a imigração exige que os 
estudantes sejam capazes de se sustentarem 
durante o seu intercâmbio.
- O valor de 3,000 euros é suficiente.
Assim, de acordo com a imigração, os seguintes 
documentos são aceitos para a comprovação 
dos fundos:
• Um extrato bancário atualizado que 
demonstre o valor ( de uma conta bancária do 
seu país de origem),  máximo um mês, com 
outro extrato antigo e um cartão de débito. 
Tanto a conta quanto o cartão devem estar 
registrados no nome do aluno (conforme 
aparece no passaporte). 
Observação: todas os extratos bancários devem ser 
acompanhados por uma tradução juramentada.

•  Documentação que evidencie que o valor está 
guardado dentro de uma instituição irlandesa, 
aprovada pelo o Banco Central Irlandês. 
• Um cartão de crédito pré-pago, com 
possibilidade de verificação da quantia (O nome 
do estudante precisa estar impresso no cartão). 
•  Um extrato bancário de uma conta irlandesa 
aberta no nome do estudante, comprovando os 
fundos. 

2. Seguro Saúde
Após a sua chegada na Irlanda, entre em 
contato com o nosso suporte do aluno para 
solicitar a sua carta do seguro, antes da sua 
visita à Imigração. Estes documentos demoram 
em torno de 10 dias úteis para chegar à NED 
Training Centre. 

3. Irish Residence Permit - IRP (VISTO)

Antes da sua ida à Imigração, assegure-se de 
ter em mãos todas as documentações 
necessárias. Confira todos os documentos 
listados abaixo:

Como conseguir o seu
PPS Number:

LOCALIZAÇÃO
Os nossos dois campus estão localizados nos centros de Dublin e Limerick, próximos a 
áreas de conviniências como supermercados, lojas e shopping centres.

- Passaporte Original
- Carta de Matrícula
- Comprovação financeira (€3000) 
   (Extrato Bancario em seu nome autenticado pelo seu     
    banco de no máximo 3 meses atrás ou Postal Order)
- Seguro Saúde
- Taxa de €300*
* A taxa pode ser paga em boleto ou cartão. 
Você vai receber seu visto pelo correio 
diretamente em seu endereço.  

** O endereço da imigração é: 13/14 Burgh Quay, 
Dublin 2, Dublin, Irlanda. Importante: o processo 
total para documentação demora em torno de 30 
dias.
***Imigração em Limerick: Estudantes devem 
coletar seu IRP card depois de  2 semanas de 
registro.
Endereço: Henry Street Garda Station
Henry Street - Limerick City -V94 VY64

Importante: 
O processo de toda documentação dura 30 dias no 
total . Você receberá uma permanência ao entrar 
no país de 90 dias para regularizar sua situação na 
Irlanda.

4. Mais informações:

Racismo, homofobia ou qualquer tipo de 
intolerância não serão tolerados sob 
nenhuma hipótese. Agressão entre alunos 
ou colaboradores é extremamente 
proibida e qualquer aluno que se 
comporte de maneira agressiva será 
convidado a se retirar da sala de aula, 
serem suspendidos e até expulsos da 
escola. Durante o seu curso, a NED 
Training Centre irá organizar diversas 
excursões para lugares com fins culturais. 
Os professores vão informá-lo com 
antecedência e ficam a seus critérios 
utilizarem esta atividade como parte 
avaliativa. É importante destacar que 
todos os alunos devem possuir o livro para 
assistir a aula. Alunos sem livros podem 
ser impedidos de assistir a aula. 

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot

LIMERICK

DUBLIN

39/40 Dominick Street Lower
Dublin 1 - Ireland

Chapel House, Chapel Court, 
Cathedral Place - Limerick - Ireland
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1. Comprovação financeira 

Para aplicar o seu visto, a imigração exige que os 
estudantes sejam capazes de se sustentarem 
durante o seu intercâmbio.
- O valor de 3,000 euros é suficiente.
Assim, de acordo com a imigração, os seguintes 
documentos são aceitos para a comprovação 
dos fundos:
• Um extrato bancário atualizado que 
demonstre o valor ( de uma conta bancária do 
seu país de origem),  máximo um mês, com 
outro extrato antigo e um cartão de débito. 
Tanto a conta quanto o cartão devem estar 
registrados no nome do aluno (conforme 
aparece no passaporte). 
Observação: todas os extratos bancários devem ser 
acompanhados por uma tradução juramentada.

•  Documentação que evidencie que o valor está 
guardado dentro de uma instituição irlandesa, 
aprovada pelo o Banco Central Irlandês. 
• Um cartão de crédito pré-pago, com 
possibilidade de verificação da quantia (O nome 
do estudante precisa estar impresso no cartão). 
•  Um extrato bancário de uma conta irlandesa 
aberta no nome do estudante, comprovando os 
fundos. 

2. Seguro Saúde
Após a sua chegada na Irlanda, entre em 
contato com o nosso suporte do aluno para 
solicitar a sua carta do seguro, antes da sua 
visita à Imigração. Estes documentos demoram 
em torno de 10 dias úteis para chegar à NED 
Training Centre. 

3. Irish Residence Permit - IRP (VISTO)

Antes da sua ida à Imigração, assegure-se de 
ter em mãos todas as documentações 
necessárias. Confira todos os documentos 
listados abaixo:

Nossa equipe é quem faz a mágica acontecer. Entre os nossos vendedores, professores, 
administração e comunicação, nós temos mais de 50 funcionários trabalhando com a gente 
diariamente. Conheça um pouco das pessoas que fazem o dia a dia da NED Training Centre.

Adriana Kawano
Gerente de Vendas 

em Dublin

Francisco Ferri
Diretor de Marketing

Wahed Ferdous
Diretor Operacional

Jessica Rolim
Gerente de Vendas 

em Limerick

Victor González
Coordenador de Relações 

com Estudantes

Catriona Cox
Coordenadora 
Acadêmica 

Julia Vila
Recepcionista e Assitente 

de Acomodação

Claudia Fernanda
Recepcionista

- Passaporte Original
- Carta de Matrícula
- Comprovação financeira (€3000) 
   (Extrato Bancario em seu nome autenticado pelo seu     
    banco de no máximo 3 meses atrás ou Postal Order)
- Seguro Saúde
- Taxa de €300*
* A taxa pode ser paga em boleto ou cartão. 
Você vai receber seu visto pelo correio 
diretamente em seu endereço.  

** O endereço da imigração é: 13/14 Burgh Quay, 
Dublin 2, Dublin, Irlanda. Importante: o processo 
total para documentação demora em torno de 30 
dias.
***Imigração em Limerick: Estudantes devem 
coletar seu IRP card depois de  2 semanas de 
registro.
Endereço: Henry Street Garda Station
Henry Street - Limerick City -V94 VY64

Importante: 
O processo de toda documentação dura 30 dias no 
total . Você receberá uma permanência ao entrar 
no país de 90 dias para regularizar sua situação na 
Irlanda.

4. Mais informações:

Racismo, homofobia ou qualquer tipo de 
intolerância não serão tolerados sob 
nenhuma hipótese. Agressão entre alunos 
ou colaboradores é extremamente 
proibida e qualquer aluno que se 
comporte de maneira agressiva será 
convidado a se retirar da sala de aula, 
serem suspendidos e até expulsos da 
escola. Durante o seu curso, a NED 
Training Centre irá organizar diversas 
excursões para lugares com fins culturais. 
Os professores vão informá-lo com 
antecedência e ficam a seus critérios 
utilizarem esta atividade como parte 
avaliativa. É importante destacar que 
todos os alunos devem possuir o livro para 
assistir a aula. Alunos sem livros podem 
ser impedidos de assistir a aula. 

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot

Conheça a nossa equipe
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1. Comprovação financeira 

Para aplicar o seu visto, a imigração exige que os 
estudantes sejam capazes de se sustentarem 
durante o seu intercâmbio.
- O valor de 3,000 euros é suficiente.
Assim, de acordo com a imigração, os seguintes 
documentos são aceitos para a comprovação 
dos fundos:
• Um extrato bancário atualizado que 
demonstre o valor ( de uma conta bancária do 
seu país de origem),  máximo um mês, com 
outro extrato antigo e um cartão de débito. 
Tanto a conta quanto o cartão devem estar 
registrados no nome do aluno (conforme 
aparece no passaporte). 
Observação: todas os extratos bancários devem ser 
acompanhados por uma tradução juramentada.

•  Documentação que evidencie que o valor está 
guardado dentro de uma instituição irlandesa, 
aprovada pelo o Banco Central Irlandês. 
• Um cartão de crédito pré-pago, com 
possibilidade de verificação da quantia (O nome 
do estudante precisa estar impresso no cartão). 
•  Um extrato bancário de uma conta irlandesa 
aberta no nome do estudante, comprovando os 
fundos. 

2. Seguro Saúde
Após a sua chegada na Irlanda, entre em 
contato com o nosso suporte do aluno para 
solicitar a sua carta do seguro, antes da sua 
visita à Imigração. Estes documentos demoram 
em torno de 10 dias úteis para chegar à NED 
Training Centre. 

3. Irish Residence Permit - IRP (VISTO)

Antes da sua ida à Imigração, assegure-se de 
ter em mãos todas as documentações 
necessárias. Confira todos os documentos 
listados abaixo:

NOSSA EQUIPE

Estamos aqui para te ajudar! 
Na NED Training Centre você encontra as melhores ferramentas para ajudá-lo a 
aperfeiçoar o seu inglês. Nós temos os Departamentos de Vendas, Acadêmico, 
Administrativo e de Comunicação. Todos nós trabalhamos juntos para que sua 
experiência seja inesquecível.

Nosso Departamento Acadêmico é responsável por cuidar das suas necessidades 
acadêmicas ao longo do seu curso, incluindo a contratação dos melhores 
professores. Todos os nossos professores são altamente qualificados com uma 
vasta experiência em lecionar inglês para estrangeiros. Nosso objetivo é oferecer 
um alto padrão educacional em aulas dinâmicas e prazerosas em um ambiente que 
busca estimular o aprendizado.

No nosso departamento de vendas, você encontra um ambiente multicultural, 
com representantes de várias partes do mundo, incluindo México, Uruguai, Chile, 
Costa Rica, Brasil, Coreia do Sul, Malásia, Japão e Espanha. Essa mistura é 
perfeita para que nossos alunos se sintam em casa e permite que nosso time possa 
se comunicar.

- Passaporte Original
- Carta de Matrícula
- Comprovação financeira (€3000) 
   (Extrato Bancario em seu nome autenticado pelo seu     
    banco de no máximo 3 meses atrás ou Postal Order)
- Seguro Saúde
- Taxa de €300*
* A taxa pode ser paga em boleto ou cartão. 
Você vai receber seu visto pelo correio 
diretamente em seu endereço.  

** O endereço da imigração é: 13/14 Burgh Quay, 
Dublin 2, Dublin, Irlanda. Importante: o processo 
total para documentação demora em torno de 30 
dias.
***Imigração em Limerick: Estudantes devem 
coletar seu IRP card depois de  2 semanas de 
registro.
Endereço: Henry Street Garda Station
Henry Street - Limerick City -V94 VY64

Importante: 
O processo de toda documentação dura 30 dias no 
total . Você receberá uma permanência ao entrar 
no país de 90 dias para regularizar sua situação na 
Irlanda.

4. Mais informações:

Racismo, homofobia ou qualquer tipo de 
intolerância não serão tolerados sob 
nenhuma hipótese. Agressão entre alunos 
ou colaboradores é extremamente 
proibida e qualquer aluno que se 
comporte de maneira agressiva será 
convidado a se retirar da sala de aula, 
serem suspendidos e até expulsos da 
escola. Durante o seu curso, a NED 
Training Centre irá organizar diversas 
excursões para lugares com fins culturais. 
Os professores vão informá-lo com 
antecedência e ficam a seus critérios 
utilizarem esta atividade como parte 
avaliativa. É importante destacar que 
todos os alunos devem possuir o livro para 
assistir a aula. Alunos sem livros podem 
ser impedidos de assistir a aula. 

              
              NED TRAINING CENTRE FREE WI-FI ACCESS
              NETWORK: NED Training Centre
              PASSWORD: nedtcfreehotspot
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Feedback

Nosso objetivo é deixar nossos estudantes felizes e queremos ter a certeza que 
você esteja aproveitando ao máximo sua experiência conosco. Regularmente, 
nós fazemos uma pesquisa de satisfação com nossos estudantes. Por favor, seja 
honesto sempre que pedirmos um feedback! Esta é a única maneira de 
entendermos o que está acontecendo para que possamos melhorar! Se você 
deseja elogiar ou reclamar de alguma coisa, fale com a gente! Você pode usar 
nossos canais online ou falar pessoalmente com um de nossos funcionários. Nós 
estamos aqui para ajudá-lo!

84% 
recomendariam a 

escola para um amigo

87% consideram 
o professor bom 

ou excelente83% estão 
satisfeitos com o 

aprendizado

83% estão 
satisfeitos com o 

suporte recebido por 
nossa equipe de 

vendedores e suporte

92%  acreditam que 
a experiência na NED 

Training Centre é 
positiva

83% 83% 84% 87% 92%



Escolas

Escritório

Escritório

Escritório

Escritório

Escritório

Escritórios pelo o mundo
NED Training Centre
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DEPOIMENTOS:

LIMERICK
Chapel House, 
Chapel Court, 
Cathedral Place

DUBLIN
39/40 Dominick 
Street Lower 
Dublin 1 - Ireland

CHILE
Padre Mariano 10 
Of. 1101, 
Providencia, 
Santiago

MÉXICO
Calle Maryland 
No. 2702 
Fraccionamiento 
Vermont
Chihuahua 

URUGUAI
Luis A. de Herrera 
1361 of. 201  
Montevideo 
Pocitos

BRASIL
Rua Apucarana, 
272 sala 706
Tatuapé
São Paulo - SP

MALÁSIA
T3A, 13-10 Pusat 
Perdagangan 1B SS8/39, SS8, 
Icon City, 47300 Petaling 
JayaSelangor
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DEPOIMENTOS:

BOMIN KIM,
Coréia do Sul

A localização da 
NED Training 
Centre é a melhor e 
os professores são 
demais. As aulas 
gratuitas me 
ajudaram a melhorar 
minha conversação 
e eu fiz amigos em 
várias atividades da 
escola. A equipe 
coreana me ajudou 
muito”

LAURA
MAR,
México

Eu estudei na NED 
Training Centre por 
cinco semanas. 
Minha fluência e 
conhecimento do 
inglês melhoraram 
bastante. Estudar lá 
também me 
proporcionou uma 
oportunidade 
incrível de conhecer 
novas pessoas, 
lugares e culturas! 
Foi ótimo para que 
eu me desenvolvesse 
como pessoa”

FRANCESCO 
GIUFFRID,
Itália

A NED Training 
Centre me deu a 
possibilidade de me 
conectar com 
pessoas do mundo 
todo. A escola 
oferece 
professores ótimos, 
uma metodologia 
dinâmica e 
funcionários 
solícitos.”
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DEPOIMENTOS:

ISIS 
LEONEL,
Brasil

Estudar fora sempre 
foi meu sonho! 
Quando entrei em 
contato com a NED 
Training Centre, ela 
foi muito atenciosa e 
legal. Tudo deu 
muito certo. Os 
professores que tive 
foram excelentes. 
Minha pronúncia 
fica cada vez melhor 
e eu sou muito mais 
confiante ao me 
comunicar em 
inglês!”

MIKI
KANAZAWA,
Japão

Nossos professores 
fazem da aula 
divertida e 
interessante. A 
equipe de apoio 
também está 
sempre disposta a 
ajudar. Eu fiz muitos 
amigos de outros 
países e estou muito 
feliz com a decisão 
de ter vindo para 
Dublin e estudar na 
NED Training 
Centre”

GONZALO 
FERNÁNDEZ,
Espanha

NED Training 
Centre faz com que 
eu me sentisse em 
casa. Estou muito 
satisfeito com meu 
professor que me 
ensina os jeitos 
certos de pronunciar 
as palavras e 
também expressões 
irlandesas. Conheci 
também pessoas 
incríveis. Estudar na 
NED Training 
Centre foi uma das 
minhas melhores 
decisões”







www.ned.ie   •   info@ned.ie  •  limerick@ned.ie 

ACREDITAÇÕES:

Invista no seu futuro!

/nedtcschool/NEDTrainingCentre @nedtrainingcentre

/nedtrainingcentrelimerick @nedtrainingcentre.limerick

DUBLIN:

LIMERICK:


