


A United Idiomas, fundada em 
2008, é referência de ensino 
do idioma inglês para adultos, 
uma escola para quem tem 
pressa, mas não tem tempo a 
perder. 

Tem como principal papel 
idealizar e concretizar projetos 
diferenciados no setor de 
educação e ensino de idiomas. 

Os sócios da rede têm 27 anos 
de experiência no mercado de 
idiomas e educação, e estão à 
frente do negócio, 
acompanhando os resultados 
junto aos franqueados. 

São várias unidades 
espalhadas pelo Brasil e mais 
de 70 mil alunos já estudaram 
na United Idiomas. 

CREDIBILIDADE, ENSINO 
DE QUALIDADE, INOVAÇÃO 
E ALTA TECNOLOGIA

Otávio Mesquita. 
Garoto propaganda da United Idiomas 



POR QUE OS 
ALUNOS ADORAM 
A UNITED?
VEJA NOSSOS DIFERENCIAIS



V Í D E O  -  U N I T E D O N

https://youtu.be/mSNxYnJeIVg


ENSINAR INGLÊS EM MENOS TEMPO. 
CURSO COM DURAÇÃO DE 18 MESES.
Nosso curso foi desenvolvido para adultos que têm pressa, mas não têm 
tempo. Ensinamos inglês de forma natural, graças às nossas aulas dinâmicas, 
com professores qualificados e material didático projetado para oferecer um 
aprendizado rápido e prazeroso.



HORÁRIOS FLEXÍVEIS E PROGRAMÁVEIS.
No curso da United o aluno nunca perde aula e agenda os seus horários por telefone, pessoalmente ou pela 
Internet. Com apenas um clique ele decide o dia e horário da aula podendo também desmarcá-la caso haja 
algum imprevisto, E MAIS...também pode utilizar o aplicativo exclusivo para marcar as aulas.



ENSINO, CONVIVÊNCIA E CONVERSAÇÃO.
Não há segredo no curso da United. Ele é rápido, intensivo e focado em 
conversação. Além disto, o aluno pode revisar ou reagendar as suas aulas 
sempre que for necessário. Esta combinação de metodologia e infraestrutura 
faz com que ele aprenda de um jeito natural e definitivo.



TURMAS REDUZIDAS, ENSINO OTIMIZADO.
As turmas são reduzidas,1 a 5 alunos por sala, e a base da metodologia está na memorização de 
vocabulário e estruturas mais a prática da conversação combinados com aulas dinâmicas, professores 
experientes e material didático de fácil compreensão que facilitam e aceleram o aprendizado.



MÓDULOS INTERATIVOS E AGENDAMENTO DE AULA PELO APP
Facilidade e praticidade para agendar as aulas de qualquer lugar, de acordo com o seu tempo. Com 
um novo design e nova visualização das informações, você terá uma visão macro das aulas disponíveis 
e poderá navegar por dia ou por semana, lembrando que é muito fácil reagendar ou desmarcar uma 
aula. Acompanhe também a evolução no curso e o mural de recados.



E OS RECURSOS DE 
ENSINO SÃO INCRÍVEIS!



REACH 4 SERIES 
MATERIAL PARA O ESTUDO PRESENCIAL
O aluno aprende inglês em todos e com todos os sentidos, para que 
estude de forma simples e natural, em qualquer lugar.

4 livros + Audio Books + UnitedOn



BOOKS UNITED
Projetado na mais moderna metodologia de ensino do idioma inglês, os 
livros da United utilizam o storytelling como forma principal de 
aprendizado. Recheados de exercícios de compreensão e dicas, esse 
formato auxilia o aluno em sua imersão no universo do idioma.



OS MELHORES PROFESSORES DE INGLÊS ESTÃO AQUI.
A United oferece professores altamente qualificados, todos treinados e 
preparados para fazer com que o aluno aprenda inglês na vida real.



ANYWHERE. 
ANYTIME.
Continuar o aprendizado da 
sala de aula na hora que o 
aluno quiser e puder é fácil! 
No UnitedON, ele poderá ter 
acesso aos cursos modulares 
de acompanhamento das 
aulas presenciais.





O PORTAL  
DE RECURSOS  
INTERATIVOS
O aluno poderá utilizar os materiais para reforçar seu aprendizado no 
formato de vídeos, imagens, testes, avaliações e muito mais.



ESTUDE ONDE QUISER MARCAÇÃO DE AULAS CONTEÚDO INTERATIVO CONTATO DIRETO
Quer reforçar o seu estudo 

no final de semana? Ou 
no intervalo do trabalho? 

Acesse a seção "Aulas 
interativas" e aproveite os 

cursos de 
acompanhamento.

Facilidade e praticidade 
para agendar as aulas de 
qualquer lugar, de acordo 

com o seu tempo.

Utilize os materiais para 
reforçar seu aprendizado 

no formato de vídeos, 
imagens, testes e 

avaliações e muito mais.

Agora você tem um canal 
direto com a sua unidade, 

para sanar dúvidas 
pedagógicas, 

administrativas e enviar 
sugestões.

















INSTITUIÇÃO RECONHECIDA



EXCELÊNCIA EM FRANCHISING 
PELA 4º VEZ.

A United foi reconhecida pela 
qualidade e excelência dos 
serviços prestados como 
franqueadora, segundo critérios 
avaliados pela rede de 
franqueados e pela Associação 
Brasileira de Franchising – ABF e 
recebeu o prêmio de Rede 
Destaque, na categoria Sênior, 
que enquadra redes com no 
mínimo 30 franqueados e cinco 
anos de atuação.



CENTRO APLICADOR TOEFL ITP
O TOEFL ITP é um exame de proficiência em inglês, que mede o nível de compreensão da língua inglesa. 

É o teste de maior reconhecimento no mundo, utilizado por mais de 4,5 milhões de pessoas todos os 
anos. Uma boa pontuação no TOEFL ITP abre as portas do mundo para você. A United é uma das 

primeiras escolas de idiomas a ser oficialmente Centro Aplicador do teste TOEFL ITP em todo o Brasil.



PARCERIAS INTERNACIONAIS
Na United, além de profissionais altamente capacitados, nós garantimos a credibilidade de 

nosso curso por meio de parcerias com grandes editoras renomadas como a Pearson Logan (a 
maior editora e mais antiga do mundo) e com a ETS (organização mundial de aplicação de 

testes de proficiência).




