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Plano de estudos

9 Segredos Para Aprender Inglês

O que você irá aprender neste E-book:

Porque essa aula é importante para você:

COMO esse E-book poderá te ajudar?

01  Como os 9 Segredos irão mudar a forma de aprender Inglês

02  Como pessoas em todo o mundo estão conseguindo aprender Inglês aplicando 
esses 9  Segredos

01  A ideia de que falar inglês fluente é imprescindível. Por isso, quando você 
começar a o processo de aprendizagem, determine quais as suas necessidades  e 
o que você quer.

02  Otimize o aprendizado do inglês com esses 9 segredos. Eles serão essenciais 
para a fluência no Inglês.

03  Aplicando os 9 Segredos constantemente e aliando o ensino a um método para 
aprender inglês, falar Inglês ficará mais fácil do que imaginava.

01  Você vai se dar conta de que o inglês pode ser estudado em situações do seu 
dia a dia. Você aprende todos os dias.

02  Desenvolver o hábito de relacionar o inglês em todas as situações do seu 
dia a dia irá transformar o seu cérebro em uma Máquina de Aprender Inglês. No 
automático.

03  Você não terá mais desculpas para não aprender inglês.

Então vamos lá… 



3

Segredo 01
Estude Inglês todos os dias

Esse segredo é essencial. Você precisa estudar todos os dias. Muitas pessoas se
enganam, pensando que se tiverem contato com o idioma 2 ou 3 dias na semana, 

em breve estarão falando inglês. Não importa quanto tempo você conseguirá 
separar no seu dia, o importante é, ESTUDAR TODOS OS DIAS.

Segredo 02
Focar na compreensão oral, ou ouvir.

No inglês ou qualquer idioma, a habilidade de ouvir, o famoso Listening é a 
primeira a ser desenvolvida. As demais habilidades serão desenvolvidas na 

sequência, falar, escrever e ler. Desenvolver a habilidade de ouvir, facilitará o 
desenvolvimento das demais habilidades.

Segredo 03
Aprenda Inglês com textos e frases

Fuja das famosas listas de verbos, nomes de frutas, objetos isolados.
Quando for estudar inglês, procure estudar com frases, como exemplo, verbos 

irregulares, estude os verbos dentro do contexto de frases e principalmente ler textos.
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Segredo 04
Fuja da Gramática

Você não aprendeu quando criança a gramática da língua portuguesa antes de aprender 
a ouvir, falar, ler e escrever. Você precisa aprender inglês na sequencia correta.

Segredo 05
Transforme o estudo do Inglês em um hábito

Tornar o estudo do inglês um hábito será transformador no processo de 
aprendizagem do inglês. Imagine a seguinte situação. Você tem o hábito de ir 
a academia todos os dias, essa é uma ação que você realiza automaticamente. 
O estudo do inglês deve ser algo automático no seu dia a dia. Cientificamente, foi 
comprovado que algo que você faça durante 61 dias consecutivos se torna um 

hábito… Crie o hábito de estudar Inglês.

Segredo 06
Progressão é melhor que perfeição.

Não se preocupe em ter uma fala perfeita, um estudo perfeito. Tenha consciência 
que hoje o seu inglês deve estar melhor do que o inglês que você tinha ontem. Após 
tornar o estudo do inglês um hábito, a progressão virá como consequência do seu 

estudo. Não se preocupe em quanto tempo falta para você ser fluente, se 
preocupe em PROGREDIR.
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Segredo 07
Não de tanto valor a pronúncia perfeita no início

No Brasil a grande maioria das pessoas acaba se preocupando mais em ter uma pronúncia 
perfeita, mas o inglês é uma língua falada no mundo inteiro. Em todos os países, você irá 
encontrar pronuncias com sotaques, no Japão as pessoas que falam inglês, falam com 
sotaque local, na Argentina da mesma forma. Sua pronúncia irá evoluir conforme você tiver 

a evolução do seu estudo no inglês.

Segredo 08
A tecnologia está a seu favor

Hoje em dia a tecnologia já é parte do hábito das pessoas, para onde você olha, alguma 
pessoa esta com um Smartphone na mão, um Tablet ou até mesmo um computador 
com acesso a internet em casa. A infinidade de aplicativos, sites, Podcast, PDF e até 
dicionários que podem ajudar na evolução dos seus estudos, está a sua disposição 
para ser um elemento a mais na jornada rumo a fluência do inglês. Antigamente as 

pessoas não tinham essa facilidade.

Segredo 09
Os 3 elementos chaves para a fluência do inglês

Dedicação: A dedicação será sempre necessária seja lá qual for seu objetivo, 
e com inglês não é diferente. A maioria das pessoas quer apenas apertar 
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um botão e ter seus problemas magicamente resolvidos. Por isso que sempre repito: 
foque-se no seu objetivo e dedique-se. Depois você verá o quanto vale à pena.

Disciplina: A disciplina anda junto com a dedicação e serve para estabelecer 
prazos e metas a serem cumpridas. Colocando ela em prática, compreenderei 
qual o compromisso e empenho que terei que dedicar no aprendizado. Quer uma 

dica? Monte um horário de estudo e siga-o a risca. 

Motivação: A motivação serve para te manter focado. Umas das maiores  motivações 
é observar as pessoas que falam o inglês fluente como segunda língua. Elas 
se destacam, têm maiores chances de empregos e recebem as oportunidades 
quando surgem. E especialmente para você que está aqui comigo nessa aula, Eu 
quero apresentar o curso Inglês em 24 Horas um programa completo onde você 
vai MELHORAR o seu inglês em 24 horas. Isso é claro, se você seguir todos os 
passos desse manual. Com toda a tecnologia do nosso portal, eu tenho certeza de 

que o seu inglês vai para um outro nível...
E é exatamente essa a fórmula que usamos para ensinar inglês há 20 anos para 
nossos mais de 40.000 alunos, de uma forma rápida, divertida e com resultados!
Agora deixa eu te explicar como o curso Inglês em 24 Horas vai te ajudar a 

melhorar o seu inglês rapidamente.

Tudo o Que Você Precisa É Seguir Todas as Atividades

Uma vez que você acabe o Inglês em 24 horas

• Ele é um verdadeiro Guia de Sobrevivência.

• Você vai aprender tudo o que precisa e que é fundamental para quem precisa falar 
inglês urgênte.

• E então você vai conseguir passar por situações no aeroporto, no hotel, em 
restaurantes, em shoppings ao fazer suas compras.

• Você vai poder passar por diversas situações em uma viagem para os Estados Unidos.

• Vai saber exatamente como se preparar para a sua viagem, vai receber dicas do que 
levar e de como evitar qualquer tipo de problema que ninguém gosta de passar em 
outro país.

• Você vai conhecer alguns dos melhores pontos turísticos nos EUA.
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Daqui a 24 horas você poderá:

As opções estão por aí…

Inglês em 24 horas

• Ir para os EUA sem passar apuros

• Vai ficar craque nas questões do inglês para o dia a dia

• Você vai aprender tão rapidamente que nem vai ver o tempo passar

Nenhum outro curso de qualquer outra escola ensina tanto em tão pouco tempo. 
E a maioria das outras escolas ainda utilizam a gramática e livrinhos de inglês para o 
aprendizado.

Você vai estudar com legendas associativas, que como o nome já diz fazem o seu 
cérebro associar a nova lingua a sua lingua mãe, causando dois efeitos explosivos: 
a rápida aquisição da nova língua e a memorização por associação.

• 11 módulos que vão te ajudar a passar por diversas situações em um país de língua 
inglesa.

• Você vai melhorar o seu inglês com Diálogos da Vida Real.

• Uma vez que você passe pelos 11 módulos você vai ter vocabulário suficiente para 
passar por todas as principais situações em inglês.

• Você vai melhorar o seu inglês utilizando os seus 3 canais de aprendizagem a seu 
favor e  aprender com a sequência perfeita.

• Tudo isso com a mais moderna tecnologia desenvolvida por uma escola de inglês aqui 
no Brasil.

• Sua jornada para falar inglês vai acontecer dentro do exclusivo: SIMULADOR DE 
IMERSÃO ONLINE, onde você vai fazer sua imersão no inglês sem precisar sair do 
Brasil.

• Tem a mesma metodologia que usamos para ensinar mais de 39 mil pessoas a falar 
inglês!

• E a Universidade de Harvad traz as fundações do método através das Inteligências 
Múltiplas que despertam em você o estado perfeito para o aprendizado.
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Nós separamos as situações que você vai passar fora do país para você conseguir 
estudar REALMENTE o que você precisa, você não vai estudar palavras soltas, você vai 
treinar diálogos e situações que você poderá passar fora do país. Acredite, amanhã 
mesmo nesse mesmo horário você já pode estar com o inglês muito melhor! O que 
fizemos nesse treinamento foi um verdadeiro Guia de Sobrevivência para você melhorar 
o seu inglês em 24 horas e levantar voo rumo aos Estados Unidos, ou se preparar para 
qualquer situação profissional que exija que você saiba inglês.

Esse Guia de Sobrevivência é ideal para quem tem uma viajem marcada aos Estados 
Unidos ou pretende ir até lá em pouco tempo e está preocupado com o idioma, ou está 
preocupado em como vai se virar para conseguir fazer tudo por lá.

Mas o Guia de Sobrevivência não é um cursinho qualquer, ele é um guia completo com 
módulos de aulas didádicas gravadas por professores que vão atender diretamente as 
suas necessidades. Eles vão colocar você dentro de situações reais do cotidiano dos 
americanos e te dar aulas incríveis só para você. Aulas que são tão fáceis de entender 
que você nao vai ter como não aprender. Além disso o curso será acessado dentro de 
uma plataforma própria que oferece um sistema de aprendizado intuitivo e educativo. 
Vamos lá, eu vou mostrar para você.

Nesse módulo vamos explicar o conteúdo e o que você precisa fazer para obter os 
melhores resultados do conteúdo desse curso. Vamos provar que é possível aprender 
rapidamente as principais palavras usadas no idioma inglês. Você vai descobrir que além 
de ser um Guia de Sobrevivência para quem precisa aprender a falar inglês urgente, você 
vai estar preparado e seguro sempre que o inglês for necessário na sua vida.

Aqui vamos ensinar como preparar as malas para desfrutar de uma viagem confortável 
e não ter problemas na hora do embarque. Também vamos responder ás dúvidas sobre 
levar dinheiro ou cartão de crédito e muito mais.

Você vai aprender tudo sobre o aeroporto. Nessa etapa você será orientado sobre coisas 
que podem causar um grande transtorno se não forem entendidas corretamente. Como 
por exemplo o embarque e identificação  do avião, o translado dentro do aeroporto e 
eventuais escalas, você irá aprender como pedir o serviço de bordo e como conversar 
naturalmente com as comissárias de bordo.

Módulo 1 – Introdução

Módulo 2 – Preparando a Viagem

Módulo 3 – No Aeroporto
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Nesse módulo aprenderá como fazer uma reserva no hotel, como fazer pedidos direto 
do seu quarto, e claro, sem pedir ajuda a ninguém. Você poderá fazer uso de todos os 
serviços disponíveis no hotel e muito mais. O seu vocabulário vai ficar muito mais rico e 
os professores vão conseguir fazer você ser confundido com um hóspede americano.

Você aprenderá a cumprimentar as pessoas sem aquelas expressões que logo de 
cara denunciam você como um estrangeiro assustado  e que tem um monte de 
frases decoradas para cada momento. No Inglês em 24 horas você vai aprender a 
cumprimentar utilizando expressões e o vocabulário do cotidiano de um americano.

Nesse módulo você vai conhecer os principais pontos turísticos e como chegar 
facilmente em cada um deles sem dificuldades com um táxi ou transporte público. Será 
um verdadeiro passeio de lazer com tranquilidade e sem confusões. Você vai viajar com 
o conhecimento que precisa para entender os pontos que quer visitar.

Esse módulo é um assunto que ninguém quer precisar, mas é preciso falar. Onde você vai 
aprender sobre os hospitais, como procurar um médico, como procurar a segurança, ou 
a farmácia ou tudo mais que envolve situações de risco.

Preparamos todas as dicas necessárias para você entender sobre os procedimentos 
de alfândega e os valores das tarifas, quantidade de roupas e produtos de tecnologia 
que podem ser trazidos. Ou qualquer outra quinquilharia que você vai querer trazer de 
lembrança, também vai saber onde encontrar as melhores oportunidades de compras 
em shoppings ou locais de pechincha  que vão deixar você louco com as possibilidades 
do seu dinheiro.

Módulo 4 – No hotel

Módulo 5 – Conhecendo Pessoas

Módulo 6 - Lazer

Módulo 7 – S.O.S

Módulo 8 – Indo as compras 
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Vamos ensinar você a pedir comida de verdade, e você vai aprender sobre as comidas 
típicas dos Estados Unidos. Vai aprender também sobre os cuidados que deve tomar com 
a bebida em solo americano e qual a idade certa para beber, você vai ver que lá a bebida 
é vista de forma diferente daqui. Você ainda terá dicas de onde fazer as compras do 
supermercado e muito, muito mais.

Aqui você vai conhecer curiosidades tão interessantes que até o pessoal que preparou 
o conteúdo ficou admirado com o que colocamos nesse módulo. São coisas que só 
conhece quem vai aos Estados Unidos e são coisas completamente diferentes da nossa 
cultura. Ou seja, não conhecer sobre essas curiosidades é um grande risco de você 
passar vexame por lá.

Nesse módulo você terá uma palestra exclusiva no Brasil sobre aprendizagem acelerada 
onde eu mesmo vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre Aprendizagem 
Acelerada. E como aplicar ela em várias áreas da sua vida. Essa palestra é exclusiva, pois 
nós da Universidade do Inglês somos os pioneiros no ensino de inglês de forma rápida no 
Brasil. E temos feito isso consistentemente e com sucesso nos últimos 20 anos.

Agora eu imagino que a sua pergunta pode ser:

Ok Jober, isso realmente funciona, mas quanto vai me custar ?

Primeiro devo dizer que não vai ser um custo, vai ser um investimento em você, e eu fiz 
um esforço extra negociando com a minha equipe financeira para que esse curso ficasse 
em um valor que cabe no orçamento de qualquer pessoa.

Bom, mas antes de falar o valor eu tenho mais uma surpresa para você, eu preparei 
alguns bônus exclusivos que vão ficar disponíveis por pouco tempo, mas que são 
fundamentais caso você esteja sério em falar inglês de forma muito rápida!

São mais de R$500,00 em bônus, que você vai ganhar ao se inscrever no Programa 
Inglês em 24 horas, preparado para saber quais são ?

Módulo 9 - Alimentação

Módulo 10 - Curiosidades

Módulo 11 – Aprendizagem Acelerada
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Bônus #2
Teste de Inteligência Emocional

Esse teste vai medir o seu nível de bloqueio para falar inglês, como está a sua 
inteligência emocional para falar inglês. Na minha opinião esses testes deveriam ser 
obrigatórios em todas as escolas de inglês... Caso você queira fazer esses testes na 
Universidade do Inglês você teria que investir R$97,00 reais para fazer cada um, mas 

continue aqui comigo pois como falei, tenho algumas surpresas para você.

#2

Bônus #3
Coletânea de Aprendizagem Acelerada

A Coletânea é um material completo que vai te dar conhecimento extra para que você 
consiga aprender qualquer coisa de forma mais rápida! Essa Coletânea vale R$97 reais.

#3

Bônus #1 
Teste de Estilo Individual de Aprendizagem

Você sabia que cada pessoa tem a SUA de uma maneira de aprender ?
Bom, com esse bônus você vai descobrir como você aprende de forma mais fácil e 

mais rápida, e isso vale uma fortuna para você!

#2
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Bônus #4
Mapas Mentais

O Mapa Mental é uma técnica de estudo, memorização e revisão, que você pode aplicar 
em qualquer situação para que seu cérebro não esqueça e lembre com muito mais 
facilidade dos assuntos estudados, esse bônus vai te ajudar a nunca mais esquecer 
o que aprender. A razão principal pela qual você deveria fazer e até pagar por esse 
curso é que seu cérebro não aprende de forma linear, por exemplo da forma que você 
anota as suas lições em um caderno ele forma conexões neurais que são as mesmas 
encontradas nos Mapas Mentais, por isso seu cérebro acaba reconhecendo o padrão 

e bem resumindo você vai virar um gênio.

Esse curso tem o valor de R$197,00 reais.
O valor oficial do Inglês em 24 horas é de R$497,00 mas por um tempo limitado, (sério, 

por um tempo muito limitado) eu vou liberar algumas vagas por um valor especial.

Se você tomar a decisão de adquirir o Inglês em 24 horas HOJE você vai investir apenas 
12 parcelas de R$28,94 ou à vista com um desconto extra de 20% e seu investimento 

será de apenas R$297,00.

E como se não bastasse eu ainda vou te dar uma garantia incondicional de 30 dias, e isso 
quer dizer que você pode estudar, fazer os testes, praticar e se em 30 dias você achar 
que o curso não é para você basta pedir a devolução com um clique e devolveremos 

todo o seu investimento,  sem perguntas e sem contratos que te prendem.

Acreditamos que o conhecimento liberta, e praticamos essa liberdade desde o momento 
que você tomou a decisão de confiar em nós, se você sentir que o curso não é para 

você, vamos respeitar a sua decisão e devolver 100% do seu investimento.

Esse é o nosso modo de dizer que confiamos totalmente no nosso método!
Bom, agora se você não quer perder essa oportunidade única, clique no botão abaixo 

e garanta seu acesso ao Inglês em 24 horas + todos os bônus!

#4

CLIQUE AQUI GARANTA SEU ACESSO!

https://checkout.hotmart.com/J1802348J?hp=1&checkoutMode=6&split=12&bid=1490710763826
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Lembre-se, não tomar uma decisão também é uma decisão e agora você tem o 
poder de escolher. E eu te pergunto, vai esperar mais quanto tempo para falar 
inglês ? Vai esperar mais quantas oportunidades passarem ? Vai perder mais 
quantos aumentos, promoções, viagens ? Eu espero que a sua resposta seja a 

mesma que a minha quando eu descobri esse método.

Então, clique no botão abaixo e garanta o seu acesso ao curso junto com todos os 
bônus que ficarão disponíveis por tempo limitado. Eu te espero dentro do Inglês 

em 24 horas!

www.universidadedoingles.com.br

CLIQUE AQUI GARANTA SEU ACESSO!

Um método que realmente funciona
A Universidade do Inglês já ensinou mais de 40.000 brasileiros a falar 
inglês e levarem suas carreiras para o próximo nível, ou seja, você não 

será uma cobaia.

O segredo para tanto sucesso?
Um método inovador, testado e aprovado por professores de Harvard, 
junte isso com muita tecnologia e professores especialistas em 

aprendizagem acelerada. Esse é o segredo.

O nosso diferencial?
Primeiro vamos te ensinar a “Aprender a Aprender Inglês”, saber 
quais são os próximos passos durante sua jornada fará com que você 

continue motivado e conclua o curso.

https://checkout.hotmart.com/J1802348J?hp=1&checkoutMode=6&split=12&bid=1490710763826

