
a aprendizagem acelerada

Como o nosso método funciona:
Entenda como nasceu o método de ensino da universidade do inglês

A Aprendizagem Acelerada nasceu na Universidade de Harvard, mas você 
vai ver que não era necessário ser um grande gênio para chegar nela.

Ela foi descoberta através da 
descoberta dos dois 
hemisférios cerebrais: direito e 
esquerdo feita pelo Dr. Roger 
Sperry, ganhador do prêmio 
Nobel.

Os três canais de aprendizado: 
auditivo, visual e cinestésico, 
descoberto pelo
Dr. Richard Bandler, criador da 
PNL

 E as inteligências múltiplas, 
descobertas pelo professor 
Howard Gardner, da 
Universidade de Harvard, que 
são:

eSQUERDO DIREITO
LER FALAR

Visual Auditivo Sinestésico

A SEQUÊNCIA PERFEITA DE APRENDIZADO

Exatamente como você
aprendeu português!

Exatamente como você
vai aprender inglês!

Ouvir Falar Ler Escrever

Onde você vai treinar o seu ouvir, para se 
acostumar com o novo idioma, usando o inglês 
da vida real, e de uma forma que seu cérebro vai 
tratar o inglês como uma prioridade.

Ouvir

Falar e falar muito inglês. Só há um jeito de 
aprender a falar inglês e é falando! É hora de 
ampliar seu vocabulário e gravar cerca de 2000 
palavras para nunca mais esquecer.

Falar

É hora de acessar, sites, manuais, pdfs e 
muita informação privilegiada em inglês!

Ler

Como escrever e se comunicar sem 
precisar ficar usando o google tradutor
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o simulador de imersão online

coachs especialistas em
aprendizagem acelerada

Simulador de
imersão online

Nos últimos 20 anos, somos 
sem sombra de dúvida a 
escola que mais forma alunos 
no Brasil e o nosso segredo é 
um só, nossos alunos chegam 
ao fim do curso!

A Universidade do Inglês une
o método perfeito, a tecnologia
do Simulador de Imersão Online,
e os Coachs Especialistas, para
criar a melhor forma de
ensinar inglês para você!
Saiba mais sobre como
adquirir o método no
botão abaixo!

AGENDE SUA ENTREVISTA!AGENDE SUA ENTREVISTA!

método perfeito

coachs especialistas
em aprendizagem acelerada

simulador de
imersão online

Clique no botão ao lado e agende 
uma entrevista com uma de 
nossas Consultoras Pedagógicas

Quer saber como aprender
com esse método?

A Jornada para falar inglês começa no sonho, eu não 
conheço nenhuma pessoa que se tornou fluente no 

inglês que um dia não sonhou. Falar inglês não 
acontece do dia para noite, mas você não precisa 

esperar anos por isso, na Universidade do Inglês nós 
aplicamos as melhores técnicas de aprendizagem 

acelerada e isso faz com que nossos alunos avancem 5 
anos de aprendizado em 8 semanas.

https://portal.universidadedoingles.com.br/acesso/public/aplicativos/ppp/?idQ=164&Ori=386&Cour=20



