Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Irlanda

Reforma do setor de ensino de inglês

Segundo anúncio do Ministério da Justiça irlandês, a plena implementação das novas
medidas regulatórias para o setor de ensino de inglês na Irlanda e da lista unificada de
escolas reconhecidas como aptas a oferecer cursos (Interim List of Eligible Programmes
- ILEP) entrou em vigor no dia 21 de janeiro de 2016.
As escolas da ILEP devem, entre outros requisitos, oferecer esquemas de proteção ao
estudante, como, por exemplo, contas vinculadas em instituição financeira reconhecida
pelo Banco Central da Irlanda ou acordo entre grupo de escolas que garanta a
transferência do aluno para outro curso, sem custos, em caso de fechamento de uma das
instituições. Alternativamente, a escola pode oferecer seguro por meio de instituição
financeira, a qual se responsabilizará pelo ressarcimento do aluno no caso de
fechamento do instituto de ensino.
A partir de 21 de janeiro de 2016, a permissão de residência para estudo de inglês
(cursos de, no mínimo, 375 horas) passou a ser de oito meses, com a possibilidade de
renovação do visto por mais dois períodos de igual duração. Desse modo, um aluno
poderá passar, no total, até dois anos estudando inglês, com direito a trabalhar 20 horas
semanais durante o período de aulas e 40 horas semanais durante as férias. Mantém-se a
exigência de que o trabalho em período integral ocorra entre os meses de maio e agosto
e entre os dias 15 de dezembro e 15 de janeiro. Vistos concedidos previamente a 21 de
janeiro de 2016 permanecem inalterados.
À luz do anúncio feito pelo Governo irlandês, a Embaixada do Brasil em Dublin reitera
a importância de que os interessados em contratar curso de inglês no país procurem
informar-se sobre a acreditação da escola, por meio do site do Irish Naturalisation and
Immigration Service (www.inis.gov.ie), e se certifiquem de que a instituição escolhida
oferece esquema de proteção aos alunos.

A versão integral do comunicado divulgado pelo Governo irlandês e a versão revisada
da ILEP podem ser acessadas no website do Irish Naturalisation and Immigration
Service (INIS).

