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Porque às vezes o mais 

importante é aprender os 

termos técnicos! 

✓ Gestão & Negócios 

✓ Medicina 

✓ Direito 
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O CURSO 

Os CURSOS DE INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS são a forma ideal para melhorar não só os conhecimentos de 

outro idioma, mas acima de tudo para aprender expressões e vocabulário técnico de diferentes áreas 

profissionais em Inglês. A tudo isto adiciona-se ainda a experiência cultural de uma estadia no Reino 

Unido, mais precisamente em Bournemouth.  

Estes são os programas ideais para evoluir na carreira dando o salto 

internacional. A globalização é um fenómeno transversal a todas as 

áreas. Dominar uma Língua Estrangeira deixou de ser uma mais-

valia, caminhando a passos largos para ser um pré-requisito no 

mercado de trabalho.  

Para quem é profissional numa destas áreas (Negócios, Medicina ou 

Direito), ou para quem estuda para vir a ser um profissional, torna-

se fulcral dominar o vocabulário técnico e específico destas áreas. 

O objetivo destes cursos passa precisamente por ir mais além do 

que a “simples” aprendizagem da língua. Os nossos estudantes 

ficam assim mais preparados para uma carreira internacional.  

 

QUEM PODE PARTICIPAR NESTES CURSOS? 

Qualquer estudante ou profissional das áreas acima referidas: Negócios, Medicina ou Direito.  

 

O PROGRAMA 

Localização Bournemouth 

Aulas  20 aulas por semana de General English + 10 aulas por semana de Aulas Especializadas 

Níveis  De Intermédio (B1) a Avançado (C1) 

Alojamento Famílias de Acolhimento Executiva em quarto single com casa-de-banho privativa 

Alimentação Regime de meia-pensão: 16 refeições por semana 
• Segunda a Domingo – Pequeno-almoço e jantar 

• Fins de semana – Inclui ainda almoço ligeiro 

Não incluído 
• Voos e Seguro de Viagens 
• Transfers – O valor varia consoante o aeroporto 
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O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A escola apresenta quatro programas diferentes, com diferentes conteúdos programáticos: 

• English for Business 

• English for Medical Students 

• English for Medical Professionals 

• English for Law 

 

BUSINESS 
Histórico de Business 
Serviço de atendimento ao Consumidor 
Networking e socialização 
Correspondência e comunicação comercial 
Negociação de acordos comerciais 
Propostas e cotações comerciais 
Reuniões, conferências e apresentações 
Elaboração e análise de relatórios 
Preparação do currículo 
Entrevistas e avaliações 
Capacidades de comunicação por 
videoconferência, telefone e e-mail 

 
LAW 
Princípios e práticas legais 
Lei internacional 
Conceitos legais, direitos e obrigações 
Negociação de contratos e acordos 
Direito Empresarial e Comercial 
Entrevistar e aconselhar clientes 
Considerar provas e preparar um processo 
Apresentar o caso e discutir questões de direito 
Conferências, reuniões e apresentações 

MEDICAL STUDENTS 

Anatomia humana 
Doenças e sintomas 
Registar históricos 
Realização de exames médicos 
Publicações e pesquisas médicas 
Análise de casos clínicos verídicos por vídeo 
A Organização Mundial da Saúde 
Ler e escrever histórias de casos 
Medicação - efeitos colaterais, dosagens e contra-
indicações 
Avaliação de sites médicos online e outros recursos 
 

MEDICAL PROFESSIONALS 
Comunicação com pacientes e equipa médica 
Explicar procedimentos médicos 
Realização de Exames Médicos 
Registar o histórico e escrever relatórios 
O Ambiente Hospitalar 
Atendimento de pacientes médicos e de cirurgia 
Trabalhar dentro de especialidades 
Análise de casos clínicos verídicos por vídeo 
Medicação - efeitos colaterais, dosagens e contra-
indicações 
Usar documentos médicos
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VALOR DO CURSO 

 

Suplemento Época Alta (18 junho a 6 agosto) – € 54 por Semana 
 

 

DATAS DE INÍCIO 
 

English for Business, English for Medical Professionals; English for Law 
 

• Todos os meses existem duas datas para início dos Cursos. Para os estudantes que optem 
pelo início do Curso em dezembro não existe a possibilidade de ter 4 semanas de aulas 
 

English for Medical Students 
 

• Entre 5 de junho e 21 agosto. Para os estudantes que optem por esta última data apenas 
existe a possibilidade de ter 2 semanas de aulas 

 
NÃO ENCONTRASTE NESTE FOLHETO AQUELE CURSO QUE PROCURAS? 

 

LÊ O CÓDIGO QR 
DEIXA OS TEUS CONTACTOS 
DIZ-NOS O QUE PROCURAS 

E ENVIAMOS-TE UM ORÇAMENTO! 
 

MultiWay – Cursos no Estrangeiro 

Av. Estados Unidos da América, nº. 100, 13ºF – 1700-179 – Lisboa, Portugal 

multiway@multiway.org               www.multiway.org          + 351 218 132 535 

 2 Semanas 3 Semanas 4 Semanas 
 

Preços 

 

€ 2 436 

 

€ 3 378 

 

€ 4 320 

mailto:multiway@multiway.org
http://www.multiway.org/

