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SOBRE  

A BTN Idiomas tem o propósito de 

 oferecer um serviço diferenciado 

para alunos que buscam 

desenvolvimento e proficiência em 

idiomas. Contamos com uma equipe 

altamente qualificada, formada por 

professores nativos no idioma e/ou 

brasileiros com certificação 

internacional. Nossa metodologia de 

ensino visa desenvolver plenamente o 

aluno na língua-alvo, com foco na 

comunicação.



NOSSOS  CLIENTES



NOSSOS ALUNOS E CLIENTES

WELLA
EXÉRCITO 

BRASILEIRO
STATE GRID



Como funciona
NOSSO MÉTODO DE TRABALHO

Aulas personalizadas e adaptadas com foco 

no objetivo e área de atuação do aluno. 

Inglês regular, Para negócios (Business 

English) e certificações internacionais 

(TOEFL, IELTS e Cambridge assessment) 

 

Entregamos resultados: Monitoramento 

mensal do desempenho de cada aluno. 

Enviamos relatório de frequência e 

desempenho para o gestor responsável pelo 

projeto



Convênio

Através desta proposta de convênio, 

oferecemos desconto 

de 25% no valor de todos os cursos 

oferecidos pela nossa 

instituição (Inglês, Espanhol, Francês, 

Alemão e Português 

para estrangeiros) a todos os 

funcionários associados a ASINEA, sejam 

ativos ou inativos, 

assim como respectivos dependentes. 



Inglês regular - American Headway

American Headway é o curso em que você sempre pode 

confiar. Sua metodologia comprovada - foco na 

oralidade, programa de vocabulário claro, trabalho de 

habilidades integradas - lições que realmente 

funcionam em sala de aula.



MARKET LEADER -  BUSINESS ENGLISH

Curso voltado para profissionais que visam participar de reuniões e 
comandar times de trabalho, como expressar suas opiniões e posições. 

 
Diferente do Inglês geral, que existe na maioria dos currículos, o 

Market Leader vem a ser um destaque nesse requisito. Todo o 
aprendizado, seja verbal ou gramatical é realizado dentro de uma 

atmosfera business, ou seja, ao entrar em aula o ambiente é 
estritamente profissional. 

Market Leader é voltado para pessoas que almejam sucesso profissional 
ou que possuem cargo de liderança na empresa. Que necessitam utilizar 
o Inglês formalmente durante o trabalho, seja realizando conferências 

ou participando de reuniões internacionais. 
 

Os módulos variam conforme a necessidade do aluno ou grupo.



MARKET LEADER -  BUSINESS ENGLISH



Avenida Franklin Roosevelt, 23 - sala 1407 - Centro. 
Próximo à estação Cinelândia do metrô e estação Antônio 

Carlos do VLT 
 

comercial@btnidiomas.com 
 

(21) 3942-1691


