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› A ESCOLA

A NED (National Employee Development Training Centre) é uma instituição privada de ensino 
com sede em Dublin, capital da Republica da Irlanda. Temos como propósito principal contribuir 
através de cursos nas mais diversas áreas para o desenvolvimento humano e habilidades individuais de 
nossos alunos. Estamos empenhados na excelência, ajudando os estudantes a alcançarem todo o seu 
potencial através do desenvolvimento de suas competências de formação, habilidades de 
pensamento crítico, comunicação, responsabilidade cívica e da consciência global. Através do nosso 
campus bem equipado, moderno, na cidade de Dublin, oferecemos uma vasta gama de cursos de 
tempo integral e tempo parcial que visa dotar os alunos com uma base sólida na área de estudo 
escolhida. 

A NED está localizada ao lado da St. Patrick's Cathedral, um dos pontos turísticos mais importantes da 
cidade de Dublin. Estamos estrategicamente a pouco mais de 15 minutos de caminhada leve do centro 
e ao lado de grandes áreas residências que facilitam a vida do aluno no quesito moradia. Temos serviço 
de ônibus em frente à escola para qualquer lugar da cidade inclusive para o aeroporto além de 
estarmos próximos de estações do LUAS e do serviço de locação de bicicletas Dublin Bikes. A região é 
muito bem servida por grandes supermercados, bares, shoppings, farmácias, atrações turísticas e tudo 
que o aluno precisa.
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› A ESTRUTURA

A NED possui uma ótima estrutura com 7 salas de aula, biblioteca, área de serviço comum com 
máquina de refrigerante e lanches, sala de informática, wifi em todo o prédio e ainda nossa sala de 
suporte ao aluno que esta sempre aberta para ajudar nos assuntos relacionados a escola e também ao 
dia a dia em Dublin.

› CERTIFICAÇÕES E PROFESSORES

A NED esta devidamente registrada no NQAI (National Qualifications Authority of Ireland – 
www.nqai.ie), órgão regulamentador da educação na Irlanda. Possuímos acreditações que certificam 
a qualidade do ensino como ICM, LCCI, EDI e IAM. Recentemente fomos acreditados pelo CAMBRIDGE 
onde tivemos autorização para ministrar cursos preparatórios para o exame IELTS, um dos requisitos 
mais importantes cobrados pelas principais universidades europeias. Temos também já aprovados 
para o segundo semestre de 2012 o inicio dos cursos de pós-graduação em diversas áreas. Todos os 
nossos professores são Irlandeses com formação acadêmica para lecionar cursos de línguas tendo 
todos eles também acreditações que são recomendadas pelo NQAI como TOFEL, CELTA, IELTS, 
CAMBRIDGE e ACELS. Mais informações sobre nosso staff, acesso o site www.ned.ie.
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› AULAS

Nossas aulas acontecem de segunda a quinta-feira no período da manhã ou tarde. A NED 
desenvolveu um programa com dois professores por sala o que torna o aprendizado mais agradável e 
menos cansativo já que as aulas são divididas em dois períodos diferentes. Na primeira parte um 
professor leciona apenas gramática através de leituras de textos, jogos e exercícios que facilitam o 
aprendizado. Na segunda parte outro professor com um carisma totalmente diferente desenvolve 
somente atividades de conversação. Da mesma forma fazem parte do programa, textos, jogos, 
dinâmicas e outras atividades que aumentam a exposição dos alunos à língua falada. Os objetivos 
desse método se baseiam em cinco tópicos: 

- Conhecimento e compreensão da fala e escrita do Inglês em contextos significativos.
- Capacidade de ouvir e ler, aplicando a compreensão na fala e escrita. 
- Capacidade de comunicar eficazmente em Inglês através da escrita e fala.
- Conhecimento e entendimento da gramática e a capacidade de utilizá-las em um contexto 
apropriado.
- Oferecer uma base adequada do idioma para estudos mais aprofundados da língua.  

Temos uma atenção muito especial quanto à quantidade de alunos por turma onde colocamos sempre 
no máximo 13 pessoas. Depois de algumas semanas de aula alguns alunos já mudam de nível então 
temos em média 10 alunos por turma.

› CURSOS

Inglês para negócios (creditado pelo EDI/LCCI)

· EDI Entry Level Certificate in ESOL International (LCCI EfB) Entry 1 (500/5743/1) com duração              
de 26 semanas. 
· EDI Entry Level Certificate in ESOL International (LCCI EfB) Entry 2 (500/5742/X) com duração             
de 26 semanas. 
· EDI Entry Level Certificate in ESOL International (LCCI EfB) Entry 3 (500/5744/3) com duração              
de 26 semanas. 
· EDI Level 1 Certificate in ESOL International (LCCI EfB) (500/5745/5) com duração de 26 semanas. 
· EDi Level 1 Certificate in ESOL International (LCCI EfB) (500/5746/7) com duração de 26 semanas.

Cambridge – IELTS 

. Curso preparatório para o exame IELTS.



Atenciosamente:

André Scofield
Student Support - NED Dublin
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ICM – Institute of Commercial Management 

·
· Post Graduate – Management – Level 7 (Segundo semestre 2012).

› SUPORTE

A NED desenvolve um suporte completo para o aluno sem cobranças adicionais. Desde esse 
nosso primeiro contato já são tiradas algumas dúvidas e todos os agentes já se colocam a disposição 
para o desenvolvimento de um planejamento correto, eficaz e principalmente personalizado da forma 
que o aluno preferir. Estou sempre à disposição por este e-mail onde posso responder as perguntas 
com mais rapidez e também nas redes sociais onde estou sempre online no horário administrativo. 
Nosso suporte vai passar desse contato inicial para a definição do pacote, formas de pagamento e 
acompanhamento de todos os outros assuntos externos a escola como, por exemplo, passagem aérea 
e compra de euros através de um cartão pré-pago. Estaremos juntos em todos os processos. Bem, o 
nosso suporte principal acontece mesmo depois que o aluno chega à Dublin onde teremos um 
profissional aguardando no aeroporto para te conduzir até a acomodação (depende do pacote 
escolhido). Depois que o aluno descansar no primeiro dia na Irlanda ele será conduzido para a escola 
aonde vamos nos conhecer e iniciar todo o processo de testes para saber seu nível e providenciar as 
cartas para o processo de visto. Vamos te acompanhar pessoalmente na entrada do PPS, número de 
registro social obrigatório semelhando ao nosso CPF no Brasil. Assim que esse documento chegar pelo 
correio vamos te acompanhar pessoalmente também na abertura da conta bancária onde você irá 
depositar os valor de 3000 euros exigidos pela imigração para fazer o curso de 6 meses na Irlanda. 
Depois disso basta conferirmos a documentação pra você seguir até a imigração onde pegará o seu 
visto final de 1 ano (esse processo é para cursos de 6 meses já que cursos de curto período não exigem 
essas fases). Paralelamente a isso já vamos procurar juntos uma posição de moradia definitiva pra 
você. Em geral com nosso suporte os alunos NED em torno de 4 ou 5 dias já estão mudando para suas 
novas residências. Nosso apoio segue durante todo o tempo de permanência na Irlanda com a 
elaboração de um bom currículo, dicas de lugares que estão contratando, dicas para o dia-a-dia e 
suporte também para compra de passagens, reserva de hostéis e impressão de documentos na escola.

› CONTATO

Estou à disposição através desse e-mail do meu blog e também nas minhas redes sociais (na 
assinatura deste e-mail). Aguardo seu retorno.

 Business Studies – Level 6.

andre@ned.ie - www.ned.ie 
phone: +353 1 7080210 - mobile: +353 87 3527581
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