
 

Apresentando LCC 

 

ISS Language e Career College de BC (LCC) ajuda cerca de 2.000 estudantes todos 
os anos a aprimorar seu nível de inglês, desenvolver habilidades profissionais e 
experiëncia de vida em Vancouver. Por mais de 23 anos nós oferecemos programas de 
alta qualidade por preços acessíveis. 

LCC oferece programas de cursos de Inglês (ESL), diplomas de carreira e co-op 
(estudo e trabalho). Escolha seu horario e curso! Você pode estudar nos dias de 
semana pelas manhãs, tardes ou noites, e aos sábados. Nosso time lhe ajudará a criar 
um horário de acordo com sua necessidade e disponibilidade. 

	

Diploma de carreira e Programa de Co-op 

Estude com flexibilidade e escolha entre programas de Diploma para o aprimoramento 
da sua carreira, ou o programa de Co-op integral, uma perfeita combinação para 
permissão de estudo e trabalho. 

	

ESL Programa de Certificado 

Escolha entre cursos de Inglês Geral ou Intensivo (nivelaremos seu conhecimento por 
meio de uma prova);  

aulas preparatórias para o IELTS e TOEFL;  

gramática;  

escrita;  

habilidade de escuta;  

pronúncia.  

Aulas focadas na sua necessidade específica.	

 

Alcance seus objetivos com a LCC 

- Horários flexíveis! Estude meio período ou período integral pela manhã, tarde, noite 
ou aos sabados. 

- Flexibilidade na duração do curso! Escolha cursos com duração de 5 semanas a 1 
ano. 



- Opções de estudo e trabalho! Estude período integral 6 meses ou mais, e depois 
tenha a experiência de trabalho com a mesma duração em horas em um de nossos 
programas de co-op. 

- Foco customizado! Escolha um curso que melhor encaixe em seu perfil. 

 

Único 

Diferente da maioria das outras escolas, nós fazemos parte de uma organização sem 
fins lucrativos. Todo dinheiro arrecadado volta para nossos programas e para a 
organização – ISSofBC, que ajuda os imigrantes a construir seu futuro aqui no Canadá.	

	

ISSofBC Missão e valores mais importantes 

. Entregando serviços educacionais, ajuda ao imigrante e orientação para colocação 
profissional; 

. Desenvolvendo parcerias com comunidades locais; 

. Promovendo uma comunidade integrada e equitativa; 

	

Melhor valor 

Nós somos conhecidos como a melhor escolha de custo versus benefício entre as 
escolas de Vancouver. Não é surpresa que mais de 90% dos nossos alunos ficam nos 
conhecendo por meio de amigos e boca-a-boca. 

	

Atmosfera descontraída 

Aproximadamente 2.000 estudantes passam por aqui por ano. Nossa escola tem uma 
atmosfera acolhedora e confortável que ajuda no aprendizado. Sem contar que é um 
ótimo lugar para fazer amigos de todas as partes do mundo. 

	

Horários flexíveis 

Nós oferecemos aulas em período integral ou meio período, de manhã, à tarde ou à 
noite. E também aos sábados. Muitos dos cursos têm aulas começando toda semana. 

	

Professores Fantásticos 

Professores são o coração da LCC. Nossos professores são altamente qualificados e 
todos se preocupam genuinamente com os alunos. Nós fazemos de tudo para que 
nossos alunos tenham a melhor das experiências aqui na LCC e em Vancouver. Cada 



professor tem pelo menos uma graduação, qualificações na área de ensino e anos de 
experiência ensinando. 

	

Certificações 

Qualidade e profissionalismo são muito importante para nós. Nós temos orgulho em ser 
certificados pela Languages Canada. E a LCC é certificada pela The Private Training 
Institutes Branch do Ministério de Educação Avançada. Nós também temos EQA 
designação do governo de BC. Somos uma Instituição Designada de Ensino 
(DLI#019279658882) e podemos receber estudantes que necessitam de permissão de 
estudo. 

ISS Language e Career College de BC (LCC) é designada pela sucursal da Instituição 
de Formação Privada (PTIB) e opera em conformidade com as leis e Ato de Formação 
privada de ensino. 

Nomes de estudantes, informações de caráter pessoal, nome do programa e curso, e o 
valor pago serão enviados para o PTIB para serem administrados pelo Fundo de 
Conclusão de Treinamento Estudantil. A informação é coletada pelo PTIB através da 
seção 26 de Liberdade da Informação e Proteção ao Ato de Privacidade. 

	

Como eu posso me registrar? 

 

1 – Todos os alunos precisam: 

- Ter no mínimo 17 anos de idade; e para os programas de co-op os alunos devem ter 
no mínimo 19 anos de idade e também ter concluído o ensino médio. No caso dos 
alunos de co-op serem menores de 19 anos de idade, os pais ou seu responsável legal 
devem assinar o contrato. 

- Atender os requerimentos para o visto canadense. 

- Ter seguro saúde. Estudantes internacionais, deverão providenciar seu seguro saúde 
antes de deixar seu pais de origem. 

	

2 – Decida o que você quer estudar. Quais seus objetivos? 

Nosso curso de inglês geral está disponível em todos os níveis, de iniciante a avançado.  

O curso intensivo e de preparação para testes necessitam o nível de inglês 
intermediário (CLB 4) ou acima, assim como o programa Diploma em Gerenciamento 
de Negócios (BDP). Todos os demais cursos de diploma necessitam nível intermediário 
avançado (CLB 5) ou acima. Para o programa de Diploma em TESOL (Ensino de 
Inglês para Estudantes Internacionais) também é necessário um teste escrito prévio a 



matricula. Um estágio estará disponível para os alunos que se graduarem com 85% ou 
acima. Veja LCC.issbc.org para mais detalhes sobre o programa. 

	

3 – Entre em contato com a LCC para matricula 

Para aplicação de admissão nos cursos, os alunos devem decidir quais os cursos e 
datas de inicio preferíveis, e nos contatar através dos canais abaixo: 

- Visite nosso escritório: #601-333 Terminal Avenue – Vancouver, BC (dois quarteirões 
a leste da estação Main St-Science World do skytrain). 

- Registre-se online: LCC.issbc.org 

- Email: info@LCC.issbc.org 

- Telefone: +1 604-684-2325 

- Fax: +1 604-684-2563 (Por favor, envie o fax em atenção a LCC) 

- Correios:  Atenção à ISS Language and Career College of BC  

  #601-333 Terminal Ave. Vancouver – BC 

  Canada – V6A 4C1 

	

4 – Matricule-se e faça um teste de nivelamento do seu conhecimento em inglês 

Para se registrarem em nossos cursos, todos os alunos devem passar por um teste 
para nivelar seu conhecimento em inglês. 

Se você está em Vancouver, venha direto para a escola nos horários: 

- Segunda a Sexta - 9:00 as 19:00; 

- Sexta - 9:00 as 16:00; 

- Finais de semana e feriados - estamos fechados. 

Para os alunos que estão em outros países, um link para acesso ao teste online será 
enviado após a realização da matricula. Estudantes que realizarem o teste online terão 
que comparecer ao escritório antes do início das aulas para a realização do teste oral. 
No caso de alunos que estiveram afastados da escola por mais de um ano, os testes 
deverão ser feitos novamente. 

Os alunos que desejam se matricular em cursos de programa com Co-op, devem ter o 
nível mínimo de inglês CLB 5. No momento do início da parte de experiência de 
trabalho, o aluno deve também: 

- Ter no mínimo 19 anos de idade. 

- Ter concluído com êxito a parte de estudos do programa. 



- Ter uma permissão de trabalho canadense, Estudo + Trabalho ou visto de Working 
Holiday. 

- Ter um SIN (Social Insurance Number) canadense. 

- Ter seguro saúde válido até o final do seu programa (isto é muito importante). 

Caso o aluno não tiver todos os pré-requisitos para o curso, esse aluno não será 
registrado no curso. Esses pré-requisitos não podem ser desconsiderados. Na maioria 
dos casos, nosso pessoal pode sugerir cursos alternativos que o aluno se qualifica para 
matrícula. 

Os valores dos cursos devem ser pagos na totalidade (ou primeira parcela paga e 
demais pagamentos agendados) para completar a matrícula. 

	

5 – Pagamento 

O valor do curso pode ser pago em dinheiro, cartão de debito, cheque viagem, VISA ou 
Mastercard ou transferência bancária em dólar canadense. Após o pagamento total 
será emitido recibo indicando o valor pago, o nome do curso, as datas de início e fim do 
curso e o horário das aulas. A política de reembolso está impressa no verso do contrato 
ou será fornecida em folha a parte.  

Quaisquer taxas pagas para registro, matrícula ou teste de nivelamento de inglês não 
são reembolsáveis. 

As vagas são oferecidas no sistema de primeiro a chegar. As vagas não serão 
reservadas a não ser que os cursos já estejam pagos. 

Estudantes internacionais que já estão aqui por um período longo podem requerer o 
pagamento em parcelas. Normalmente o pagamento de não menos que 50% do valor 
total é solicitado no momento da matrícula. A outra metade do valor pode ser paga de 
acordo com o combinado com a instituição. 

 

6 – Cartas de aceitação e Mudanças de horário/opção de curso  

Uma carta de aceitação é fornecida aos alunos para solicitação de permissão de 
estudo e/ou permissão de trabalho para os programas de co-op. Caso os alunos 
precisem alterar os horários e cursos depois da emissão da carta de aceitação, há a 
necessidade do pagamento de uma taxa de serviço.   


