
 

A Canadá Com Você apresenta dois cursos de 

inglês técnico voltados a profissionais de saúde! 

INFO@CANADA.COM.VC

(11) 94911-1289

 

INGLÊS 
TÉCNICO 

PARA 
PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE
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W W W . C A N A D A . C O M . V C



Curso de 16 semanas de duração e 
estágio opcional não remunerado 

no final.

EHC 
(ENGLISH FOR HEALTH CARE)

Público-alvo: Profissionais da área de saúde em geral

(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc).

 

Descrição:  O curso aborda a linguagem técnica, 

terminologia médica e o vocabulário em inglês necessários 

para o trabalho no sistema de saúde. O estudante pode 

cursar 4, 8, 12  (recebimento de certificado) ou 16 semanas 

(recebimento de diploma) , mas só pode atender ao 

estágio se tiver cursado as 16 semanas. 

 

Valor:  Matrícula: CAD $175

Valor semanal para até 11 semanas: CAD $260

Valor semanal para 12 semanas ou mais: CAD $235



Versão intensiva do EHC 
com 3 semanas de duração.

EEHC (ESSENTIAL ENGLISH FOR 
HEALTH CARE)

Público-alvo: Profissionais da área de saúde em geral

(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc).

 

Descrição:  Versão intensiva do EHC oferecida para grupos 

fechados de no mínimo 10 e no máximo 15 alunos. 

Tem duração de 3 semanas e intakes em 15 de Julho e 12 de 

Agosto de 2019. Ao final, o estudante também poderá fazer 

um estágio de observação, pago separadamente.

 

Cada semana cobrirá os temas mais comuns na área de 

saúde e os alunos aprenderão vocabulário técnico em inglês 

nas seguintes áreas: 

Semana 1 (Cardiovascular system) 

Semana 2 (Respiratory system) 

Semana 3 (Women’s reproductive health).

 

Valor do pacote:  CAD $2,970, incluindo:

• 3 semanas de programa EEHC;

• 6 visitas a hospitais, faculdades de Medicina e seminários; 

• Taxa de Registro + material do curso;

• 3 semanas de hospedagem Homestay (meia pensão)

• Transfer do aeroporto na chegada e saída.

 

Valor sem acomodação e transfer do aeroporto: CAD $1755


