
OPEN YOUR MINDS!



Por que estudar inglês na Minds?

• 1 - Inglês é a língua mais falada no mundo. Uma em cada cinco pessoas fala inglês.

• 2 - O inglês é a linguagem da ciência, da aviação, dos computadores, da diplomacia e
do turismo. Conhecer o inglês aumenta suas chances de conseguir um bom emprego em
uma empresa multinacional em seu país de origem ou de encontrar trabalho no
exterior.

• 3 - Inglês é a língua oficial de 60 países. São muitas pessoas para conhecer e conversar.

• 4 - O inglês é falado como primeira língua por cerca de 400 milhões de pessoas em
todo o mundo. No entanto, mais de 1.5 bilhões de pessoas falam inglês!

• 5 - Inglês é a língua da indústria da mídia. Se você fala inglês, não precisa mais
depender de traduções e legendas para curtir seus livros, músicas, filmes e programas
de TV favoritos.



• 6 - Inglês também é a língua da Internet. Muitos sites são escritos em inglês - você
poderá entendê-los e participar de fóruns e discussões.

• 7 - O inglês é baseado em um alfabeto simples e é relativamente rápido e fácil de
aprender comparado a outros idiomas.

• 8 - Como o inglês é falado em muitos países diferentes, existem milhares de escolas
em todo o mundo que oferecem programas em inglês. Se você fala inglês, há muitas
oportunidades para encontrar uma escola e um curso adequados às suas necessidades
acadêmicas.

• 9 - Porque é divertido! Ao aprender inglês, você também aprenderá sobre outras
culturas. Poucas experiências farão com que você cresça mais como pessoa do que
aprendendo valores, hábitos e modos de vida numa cultura diferente da sua.

• 10 - Inglês não é apenas útil - ele traz muita satisfação pessoal! Ter progresso é ótimo.
Você vai gostar de aprender inglês!

Por que estudar inglês na Minds?



A Marca
• Desde 2007

• + 70 escolas por todo o país

• Foco no Inglês – Ênfase em conversação

• Em Cascavel desde 2011 

• Minds Travel –Agência de Intercâmbio

• ABF – Excelência em franquias

• Patrocinador Oficial do S.C.C. P.

• Website - https://mindsidiomas.com.br/

• Facebook page - https://www.facebook.com/mindsoficial/

• Facebook page Cascavel - https://www.facebook.com/mindsenglishcascavel

• Instagram page Cascavel - https://www.instagram.com/mindscascavel/

https://mindsidiomas.com.br/
https://www.facebook.com/mindsoficial/
https://www.facebook.com/mindsenglishcascavel
https://www.instagram.com/mindscascavel/


Cascavel - PR



Estabelecimentos Parceiros

•Nilce Store

• Taqueria Tequila

• Cadillac

• Academia Club + e Twister

•Hooligans PUB

• Chiquinho Sorvetes

• Emagrecentro

• BRAZUCA

• Croasonho

• Bonadimas

• Ronda Pizzaria

• Sua Musica.Art

• Sorrisus

• Refúgio Açaí



Estabelecimentos Conveniados

• Sicoob

• Sindicato dos Bancários

•Ordem dos Advogados

• Corpo de Bombeiros

• Laboratório Álvaro

• Biovel

• Instituto da Visão

•DATACOPER

•Wealth System

• Kit International

• Sorrisus

• Sindicato Rural de Cascavel

• Loja Maçonica Renovação

•Unimed



Os Cursos
Regular Flex 18 meses

UP Plus  6 meses

Kids and Teens 4 anos *Após os 8 anos

Hospitality 6 meses

In Company

Flash Curso Hospitality em 1 mês



CURSO REGULAR FLEX - COMPLETO EM 18 MESES

O Regular Flex é um curso criado para o público adulto com interesse em se apropriar e sentir-se 
seguro com o idioma em um curto espaço de tempo. É uma alternativa rápida e dinâmica de acelerar 
seus estudos ou crescimento profissional com o conhecimento de uma nova língua. Curso de inglês 
completo em 18 meses.

MATERIAL DIDÁTICO

Para um curso de curta duração, o material didático precisa ser tão objetivo e dinâmico quanto. Para 
isso, nossos professores elaboraram questões de fácil interpretação, memorização e raciocínio, 
perfeitamente alinhados com a metodologia aplicada em sala de aula.

MÓDULOS

Básico: o aluno é apresentado à linguagem de expressão e comunicação, adquirindo experiência com 
verbetes e vocábulos fundamentais para o conhecimento e apropriação do idioma;

Intermediário: os alunos são conduzidos à linguagem de interseção, argumento e diálogo. É quando 
o aluno passa a articular o conhecimento no idioma para formular ideias e apresentar de maneira 
clara e objetiva suas intenções;

Avançado / Aprimoramento: o aluno passa a dominar a linguagem da persuasão. Nesse terceiro 
módulo nós enfatizamos a conversação como método natural de ensino, estimulando a escrita e a 
fala de maneira associativa. Essa metodologia vem aliada à um trabalho cuidadoso no 
aprimoramento gramatical e aquisição de vocabulários.



Completo em apenas 18 meses

Aula 100% em inglês

Preparação de aula

Ênfase em Conversação

Carga horária progressiva

Flexibilidade de horários

2 formatos de aula – Unit Class e Conversation Class

Sistema de avaliação aula-a-aula

Exames

Curso Regular Flex - Metodologia



CURSO KIDS AND TEENS - INGLÊS A PARTIR DE 9 ANOS

Pré-adolescentes e adolescentes têm, pela forma de pensar da sua geração, outras exigências no 
aprendizado de um novo idioma. De olho nisso, o curso Kids and Teens apresenta o inglês de forma 
lúdica, apresentando comportamento e valores éticos que serão fundamentais para todas as etapas 
do aluno.

MÓDULOS

Kids: Para os alunos mais novos, os professores e instrutores Minds são treinados para inserir o 
idioma nos momentos comuns da vida do aluno, estimulando a sociabilidade e o contato com o outro 
através do inglês. Esse cuidado prepara o aluno para um aprendizado natural e confortável do inglês. 
Os primeiros exercícios são feitos com desenhos 3D, games, quizzes, atividades manuais e outras 
formas de interação.

Junior: Já confortável com o aprendizado de um novo idioma, no segundo ano nós preparamos o 
aluno para perceber e entender um mundo globalizado. Com a proposta de diálogos e atividades 
sobre a vida social, novas culturas e situações, instigamos o pensamento lógico com simulações reais 
em diversos momentos como viagens, esporte, internet, família, etc.

High: Com a proposta de aulas temáticas e dinâmicas, que motivem o desenvolvimento próprio do 
aluno, no terceiro ano queremos fortalecer suas características individuais ao máximo. É a hora de 
potencializar suas habilidades comunicativas, argumentativas e de persuasão para que possa utilizá-
las no futuro profissional e/ou acadêmico.

Top Teens: Chega a hora de se sentir capaz de falar habitualmente o inglês sem nenhum tipo de 
receio. O módulo Top Teens vai oferecer a segurança que o aluno precisa para os exames de 
certificação e validação do domínio do idioma. Fundamental para quem deseja estender sua carreira 
para outros horizontes, essa é a etapa que encerra a fase Teens dos cursos Minds.



CURSO HOSPITALITY - CURSO DE INGLÊS PARA HOTELARIA E TURISMO.

O rápido desenvolvimento do mercado e a ascensão de empresas e do turismo para o 
público exterior, exigem do profissional de hotelaria e serviços o domínio funcional da 
comunicação em inglês para se manter e crescer na área profissional. Com aulas teóricas, 
práticas e de conversações, os alunos desenvolvem o domínio necessário do inglês para falar 
com segurança quando interagem com clientes e colegas de trabalho.

METODOLOGIA

Especialmente moldado para profissionais do ramo do turismo e da hotelaria, o curso é 
aplicado com base em situações de rotina, focando no aprendizado do vocabulário, das 
flexões linguísticas necessárias e na técnica do próprio trabalho. Além disso, ao escolher o 
curso Hospitality, o profissional de turismo e hotelaria se mantém atualizado sobre as 
tendências e avanços do ramo, aproveitando um curso que vai muito além do ensino formal 
do idioma.

MATERIAL DIDÁTICO

O curso de Hotelaria da Minds dispõe de material didático próprio e exclusivo, escrito por 
professores e especialistas onde o mesmo é estruturado na metodologia de ensino. Esse 
cuidado com a elaboração e produção dos livros utilizados é fundamental para alinhar o 
conteúdo trabalhado na sala de aula.

DURAÇÃO DO CURSO

Melhore seu inglês em um curto período. Curso completo em 06 meses.



Seja um aluno da Minds Cascavel!

Aprenda o inglês de verdade.



Contato
•Nathan Souza – Diretor Geral

- (45) 9 9901-1797

- (45) 3039-1559

- cascavel@mindsidiomas.com.br
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