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Tomar a decisão de descobrir sua paixão e aprender sobre si mesmo é 
uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu futuro. Sua 
jornada de auto-descoberta começa aqui, no ELS.

Podemos ajudá-lo a realizar seu sonhos, descobrir-se e encontrar o seu futuro. À medida que você 
faz a sua jornada em busca de seus objetivos, você experimentará cursos de inglês de excelente 
qualidade, tais como Inglês para Fins Acadêmicos, Preparatório para Testes e Inglês Geral em 
algumas das universidades mais prestigiadas do mundo. Você se tornará parte do mercado de 
trabalho internacional e terá oportunidades de fazer contatos que você nem mesmo imaginava 
que fossem possíveis. Encontre seu futuro, faça novos amigos de todas as partes do mundo, 
aprenda e fique em contato com eles após terminar o seu curso.

© Copyright 2017 ELS Educational Services, Inc. – uma empresa da Berlitz.
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ELS.edu/Study2

ENCONTRE
SEU
FUTURO
COM O ELS.
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      O que mais gosto do curso de inglês (ESL) da SAU é que as turmas são 
pequenas e, por isso, cada aluno tem a oportunidade de receber bastante atenção 
dos professores. Quando cheguei aqui, eu só sabia algumas frases, mas agora 
posso entender inglês e me comunicar no dia a dia muito facilmente.

A 6ª escola pública mais barata dos EUA*

Turmas Pequenas

Fácil transição do curso de inglês (ESL) aos cursos 
de graduação/pós-graduação sem a necessidade de 

testes de proficiência (como o TOEFL ou IELTS)

Alunos do curso de inglês (ESL) são 
considerados alunos de período integral da 

SAU com todos os benefícios e privilégios

Alunos do curso de inglês (ESL) podem 
ser admitidos condicionalmente nos 
cursos de graduação/pós-graduação

Ambiente seguro e limpo com 
pessoas amigáveis

Inglês como
Segunda Língua

- Diana

www.SAUmag.edu/ESL
Email: ESL@SAUmag.edu

Southern Arkansas University

*www.bestvalueschools.com



   

Estude Inglês na Califórnia no

American Language Center (ALC)
“Sua conexão em Inglês com o mundo”

17885-16

Curso Intensivo de Inglês Acadêmico (AIEP)
uclaextension.edu/aiep

• Preparação para faculdades e universidades americanas e 
para os prestigiados programas profissionalizantes da 
UCLA Extension  

• Preparatório para o TOEFL iBT
• Programas de período integral disponíveis o ano todo
• Cursos de 12, 10 e 6 semanas

Curso Intensivo de Comunicação em Inglês (IECP)
uclaextension.edu/iecp

• Reforce suas habilidades de conversação e audição na 
língua inglesa

• Cursos de período integral disponíveis o ano todo
• Cursos de 12, 11, 4 e 3 semanas
• Preparatório para o TOEFL iBT 

Programa de Preparação para Mestrado
premasters.uclaextension.edu

• Preparatório para o GMAT, GRE, TOEFL iBT e/ou IELTS
• Prepara alunos internacionais para cursos de pós-

graduação nos EUA
• Desenvolve o pensamento crítico, leitura acadêmica, 

redação e técnicas de apresentação
• Orientação no preenchimento dos formulários de inscrição 

dos cursos de pós-graduação

“  Na UCLA Extension melhorei bastante minha gramática e 
meu vocabulário em inglês. Os cursos são interessantes e 
os instrutores são profissionais de alto nível.”

 

 — Olga Marina, Cazaquistão, AIEP

uclaextension.edu/studyatalc | alc@uclaextension.edu | 001.310.825.9068

 

WEB: esl.rice.edu     EMAIL: esl@rice.edu       FONE:   713-348-4019     FAX: 713-348-6131

RICE UNIVERSITY | INGLÊS INTENSIVO | HOUSTON, TEXAS

Rice University
Glasscock School of Continuing Studies 

Language Programs – MS 560, P.O. Box 1892 
Houston, Texas 77251-1892 USA

Rice University is an EO/AA institution

Turmas pequenas (média de 12 alunos por sala)

Cursos oferecidos o ano todo (seis sessões de 7 semanas anualmente)

Aulas de preparação acadêmica e habilidades de comunicação

Cidade dinâmica e internacional (a 4ª maior cidade dos EUA)

Um lugar divertido para aprender com atividades para os alunos 
em todas as sessões (rodeios, esportes de ligas importantes, museus, 
zoológico e muito mais)

esl.rice.edu
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estudante brasileiro, está 
estudando Cinema no 
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STATE CENTER 
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT

OBTENHA UMA EXCELENTE EDUCAÇÃO A PREÇOS 
ACESSÍVEIS NA BELA REGIÃO CENTRAL DA CALIFÓRNIA

1525 East Weldon Avenue Fresno CA 93704 | (559) 226-0720www.scccd.edu

A primeira faculdade de dois anos (“com-
munity college”) da Califórnia fundada em 
1910
• Excelente programa para estudantes internacio-

nais representado por mais de 45 países de todos 
os 7 continentes

• População estudantil diversificada com mais de 
22.000 alunos matriculados

• Grande variedade de aulas em mais de 200  
cursos

• Oferecemos cursos de inglês para melhorar suas 
habilidades no idioma 

• Obtenha um diploma de um curso superior de 
dois anos ou transfira-se para uma universidade 
de 4 anos

• Próxima de São Francisco e Los Angeles e a uma 
hora do belo Parque Nacional de Yosemite

• O mais importante provedor de Educação para a 
Carreira Tecnológica do Vale Central onde pros-
peram a indústria e a agricultura

• Programa de Honras Leon S. Peters
• 20 times esportivos interuniversitários

O Reedley College continua se for talecendo 
e criando oportunidades de sucesso em áreas 
profissionais e educativas. O Reedley College é uma 
instituição de ensino superior devidamente creden-
ciada com vários locais de ensino. Além do câmpus 
principal localizado em Reedley, ele conta com 
dois centros universitários adicionais em Madera e 
Oakhurst. A instituição é membro das associações 
esportivas Central Valley, Big 8 e Golden Coast onde 
par ticipa com 11 times esportivos masculinos e 
femininos. 
• Mais de 100 cursos superiores e profissionalizan-

tes
• A maior fazenda-escola do estado dentro de 

um câmpus universitário de 121 hectares e uma 
floresta de 323 hectares que faz par te dos cursos 
de Recursos Naturais e Reflorestamento

• Obtenha um diploma de um curso superior de 
dois anos ou transfira-se para uma universidade 
de 4 anos 

•  Programa de Honras Pete P. Peters
• Uma das únicas 11 faculdades de dois anos da 

Califórnia que oferecem alojamento no câmpus

FRESNO CITY COLLEGE REEDLEY COLLEGE

fresnocitycollege.edu reedleycollege.edu
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Visite-nos em StudyUSA.comCONTATE-NOS! Caro Leitor,
Nunca houve melhor época 
para estudar nos EUA do que 
agora. A economia global 
atual requer profissionais com 
experiência internacional 
e domínio excelente do 
inglês. Faça um curso de 
inglês num dos programas 
da EnglishUSA ou UCIEP, 
dotados dos padrões mais 
altos de qualidade de ensino e 
serviços estudantis.

Escolha os EUA pela 
beleza do nosso país. Escolha 
os EUA pelas inumeráveis 
atrações culturais, históricas 
e recreativas. Escolha os 
EUA por suas universidades 
excelentes e pelas várias 
oportunidades educacionais. 
Escolha o melhor em termos 
de qualidade para aproveitar 
ao máximo este investimento 
no seu futuro. Escolha 
estudar nos EUA.

Estudar nos Estados Unidos 
não apenas me proporciona 
excelentes cursos e 
certificados. A experiência 
diz algo sobre quem você 
é. Viver e estudar em outro 
país—especialmente onde 
sua língua e cultura não são 
as mesmas—é um desafio, 
requer coragem e uma 
atitude positiva. Às vezes, 
essas características são mais 
importantes do que o meu 
próprio diploma. Nos Estados 
Unidos o sonho é possível!

 Landry ALEMANHA

Estou estudando em Wroclaw, 
Polônia, mas quero começar 
meus estudos nos EUA dentro 
de dois anos. Primeiramente, 
quero aprender bem a língua 
e depois ir para o exterior. 
Estou interessada em várias 
faculdades. Elas me enviaram 
seus catálogos informativos 
e estou muito satisfeito com 
as possibilidades. Na minha 
opinião, o site de vocês é 

muito útil. Tenho uma ampla 
variedade de possibilidades e 
posso escolher exatamente o 
que quero estudar. Obrigado! :)

 Paulina POLÕNIA

A revista Study in the USA® 
esclarece minhas dúvidas 
sobre os EUA. Através dela fico 
sabendo das oportunidades 
que são oferecidas a 
estudantes internacionais  
nos EUA.  

 Malaku PAÍSES BAIXOS

O meu orientador me deu 
uma cópia de sua revista, 
a qual me ajudou muito na 
minha decisão de estudar nos 
Estados Unidos. Obrigado  
pela inspiração! :)

 Senko JAPÃO

Vocês estão fazendo um 
ótimo trabalho. Sou orientador 
educacional e recebi uma 
cópia da revista Study in the 
USA® durante a última feira  

de Bangkok. Vou fazer com 
que nossos alunos do ensino 
médio fiquem bem atualizados 
sobre o processo de admissão 
das universidades dos EUA.

 Junjun TAILÂNDIA

Adorei sua revista porque 
ela é fácil de ler e oferece 
dicas úteis para estudantes 
internacionais. Gostei do artigo 
sobre como preparar-se para 
a entrevista do visto e sobre 
as despesas educacionais. 
Continuem o bom trabalho!!

 Gianina ITÁLIA

O QUE VOCÊ DISSE!

@studyintheusa

Siga -nos no  
Instagram

Jack Sullivan
President
EnglishUSA
www.englishusa.org

Patricia Juza
UCIEP President
Director, International  
English Center
University of Colorado 
Boulder
www.uciep.org
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Um diploma da 
WSU abre portas 
para você!

Admissão no INTO e nos Cursos de 
Graduação da WSU
E-mail: INTOWSUAdmissions@intoglobal.com
Fone: +1-509-335-8117
INSCREVA-SE AQUI: www.ip.wsu.edu

A Washington State University é credenciada pela Comissão 
de Faculdades e Universidades do Noroeste. Reafirmada 
mais recentemente em 2013, a WSU vem sendo credenciada 
continuadamente pela autoridade de educação superior 
regional desde 1918. O Centro de Inglês Americano Intensivo é 
credenciado pela CEA e é membro da AAIEP. 

Por mais de 125 anos, o corpo docente 
da WSU tem inspirado descobertas e 
estimulado a criatividade entre seus 
alunos. Seus formandos orgulhosos se 
tornam líderes com o objetivo de fazer do 
mundo um lugar melhor.

• Pesquisas que causam impacto
• Descobertas que melhoram vidas
• Educação que provoca ações
• Aprenda através da prática  
• Estamos ajudando Washington e o 
mundo

Junte-se a nós na Washington State 
University 

• 90 cursos de graduação
• 76 cursos de mestrado
• 64 cursos de doutorado
• 3 programas profissionais

 
Se você busca um curso de graduação 
ou pós-graduação, na WSU você 
poderá escolher entre mais de 200 
áreas acadêmicas de estudo. Há três 
maneiras de começar a alcançar seu 
objetivo: entrada direta na graduação 
ou pós-graduação, cursos de transição 
combinados ou cursos de língua 
inglesa.

•  Inglês intensivo de níveis de 
iniciante a avançado

•  Preparação para estudos 
acadêmicos

•  Turmas pequenas e instrutores 
experientes

•  Preços dos cursos com melhor 
custo-benefício

•  Eventos sociais e culturais
•  Credenciado pela CEA
•  A conclusão do curso de inglês 

satisfaz o requisito de proficiência 
na língua inglesa de admissão da 
WSU

SAIBA MAIS: international.wsu.edu



Instituto de Língua Inglesa e Cultura

Um Inglês Melhor. Um Futuro Melhor.
Curso Intensivo de Inglês
n Seis datas de início com matrículas abertas o ano todo; no 

outono, verão e primavera
n 10 níveis de ensino, de iniciante a avançado
n Centro avançado de aprendizagem mediada por computador 
n Turmas pequenas proporcionando atenção individualizada
n Aulas de preparação para o TOEFL iBT oferecido em todos os 

períodos
n Aulas dadas no câmpus principal situado na bela cidade 

de Blacksburg, Virginia, e em um novo local próximo de 
Washington D.C

Programa de Admissão Condicional
n Desenvolva as habilidades necessárias para ter sucesso em 

uma universidade dos EUA

Programa de Preparação Advantage VT
n Combine o estudo da língua inglesa com treinamento de 

habilidades acadêmicas e matérias de crédito universitário
n A pontuação do SAT não é exigida

www.lci.vt.edu 1-540-231-9814lci-admit@vt.edu vtlci

Universidade de pesquisa de 
primeira linha
A Virginia Tech está entre as melhores 
universidades de pesquisas do mundo, com 
um gasto de mais de US$504 milhões em 
projetos de pesquisas.

Feliz e em forma
A Virginia Tech é considerada 
a Nº 2 nos EUA na categoria 
de alunos mais felizes e a 
Nº 1 pela comida 
e oportunidades 
de recreação e 
condicionamento 
físico

Programas de Estudo
Escolha entre mais de 100 cursos de graduação e 150 
cursos de pós-graduação, entre os quais neurociência, 
engenharia mecânica, microbiologia, analítica de dados, 
arquitetura, tecnologia de informação de negócios e 
criminologia

Nossos formandos 
conseguem emprego

88%
deles obterão um 

emprego ou cursarão uma 
pós-graduação dentro dos 

6 meses posteriores à 
formatura

T alvez você queira o que há de melhor 
em termos de educação. Talvez 
você queira acelerar a sua carreira 

aperfeiçoando o seu inglês enquanto 
trabalha com os melhores profissionais da 
sua área. Quaisquer que sejam seus motivos, 
uma coisa é clara—o próximo passo é ir aos 
EUA, o que te ajudará a atingir suas metas 
enquanto se diverte!

Você lê sobre os EUA todos os dias nos 
jornais, assiste filmes de Hollywood, ouve 
músicas americanas, assiste videoclipes 
americanos e conversa com pessoas dos 
EUA. Só vivendo nos EUA você realmente 
consegue adquirir fluência em inglês e 
adquirir uma apreciação e conhecimento 
profundos da cultura americana.

A vida nos EUA provavelmente será 
diferente daquilo que você espera. Você 
vai ter uma surpresa agradável ao descobrir 
que as imagens de filmes e programas de 
televisão nem sempre são verdadeiras. Ou 
seja, os americanos existem em diversos 
tamanhos, cores e formas. Os americanos, 
de um modo geral, são muito simpáticos 
e estão interessados em conhecê-lo e 
conhecer mais sobre o seu país. Os EUA 
têm muito a oferecer a qualquer estudante 
internacional: o melhor e mais renomado 
ensino do mundo; cidades ecléticas e lindos 
parques naturais; eventos artísticos, culturais, 
políticos e esportivos e uma população 
multicultural.

Enquanto estiver estudando nos EUA, 
você estará em contato com alguns dos 
desenvolvimentos tecnológicos mais 
avançados. Os EUA são líderes em muitas 
áreas tecnológicas. Pode ser que você tenha 
a sorte de conhecer ou até mesmo estudar 
com os melhores acadêmicos da sua área 
de interesse. Por que não estudar com os 
melhores?

Estudar nos EUA vai deixar você 
impressionado. Vai mudar sua perspectiva de 
vida de um modo permanente. Garantimos 
que, ao voltar para casa, você será alguém 
diferente: mais confiante, mais aberto e 
informado, um cidadão do mundo com uma 
perspectiva muito mais ampla!

Study in the USA® pode ajudá-lo 
a embarcar nessa viagem acadêmica 
empolgante e a tomar a próxima decisão—
onde estudar. 

nos eua?
por que estudar

“Eu adoro a 
diversidade das 

pessoas daqui, bem 
como a qualidade dos 

professores.” 
—Cruzkay Barbosa, 

estudante da Venezuela, 
estuda Inglês e Nutrição 
e Dietética no Howard 
Community College

“O sistema educacional 
nos EUA é muito flexivel; 

ele oferece cursos e 
tópicos que ampliam 

nossa visão do mundo e 
nos ajudam a desenvolver 

nosso potencial e a 
realizar nossos sonhos.” 
—Elene Beridze, estudante 
da Geórgia, estuda Ciências 
Políticas – Direito Penal no 

Manhattanville College

“Fiquei surpreso em saber 
que os estudantes nos EUA 
têm a liberdade de expressar 

seus pontos de vistas, e os 
professores não os impedem; 

ao contrário, eles aceitam 
as opiniões e estimulam 

discussões em sala de aula.” 
Nhi Tran, estudante do Vietnam, 

estuda inglês no Centro de Inglês 
Intensivo (IEC) da St. Cloud University
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ORANGE

COAST
COLLEGE

Orange Coast College
Global Engagement Center
2701 Fairview Road Costa Mesa, CA 92626
www.orangecoastcollege.edu/international
occinternational@cccd.edu

ORANGE COAST COLLEGE
Costa Mesa, Orange County, California 

“Classificada como uma das Melhores Faculdades  
Comunitárias do sul da Califórnia”

Edsmart.org baseou-se nas taxas de transferências para universidades/faculdades de  
4 anos e retenção de alunos em geral

Jonghan Alvin Kim

Cidade natal: Seoul, Coreia do Sul

Ensino Médio: Shanghai Community 
International School - Diploma IB

Destaques no OCC: Fundador do time 
de futebol OCC, Membro da Sociedade 
de Honras Phi Theta Kappa, Assistente 
Estudantil do Centro de Engajamento Global

Aceito na: Universidade Bentley, 
Universidade George Washington, Loyola 
Chicago, Universidade Pace, UC Berkeley e 
UCLA

Transferido para: Universidade da Califórnia, 
Berkeley - Escola de Negócios Hass, outono 
de 2016

*O Orange Coast College é credenciado pela Western Association of Schools and Colleges (WASC)

INSCREVA-SE HOJE!
O Orange Coast College oferece cursos 
começando três vezes por ano: verão, 
primavera e outono. Para obter informações 
sobre a admissão, requisitos, datas limites e 
formulário de inscrição, visite nosso website.

PREÇOS DOS CURSOS ACESSÍVEIS 

Aumente suas chances de admissão nas 
melhores universidades dos EUA

Classificada constantemente entre  
as 3 melhores em termos de número de alunos 
que se transferem para universidades dos sistemas 
“University of California” e “California State 
University”, os quais incluem a UCLA, a UC 
Berkeley e a CSU Long Beach

Minutos da Disneylândia e  
Praias Populares

Por que você decidiu estudar nos 
Estados Unidos?
Eu decidi estudar nos Estados Unidos por-
que o meu sonho era morar aqui. O cora-
ção da indústria do cinema está localizado 
em Hollywood; todas as melhores univer-
sidades de cinema estão na Califórnia. Se 
eu tivesse ficado no Brasil, nunca teria as 
mesmas oportunidades que tenho aqui na 
Califórnia.

Por que você escolheu esta 
faculdade? O que mais o atraiu?
Eu escolhi a Orange Coast College 
(OCC) por causa da reputação de seu cur-
so de cinema e por ela ser uma das facul-
dades que mais transferem alunos para as 
universidades que considero importantes. 
E também pela sua localização convenien-
te no Condado de Orange, o que facilita 
visitar cidades grandes como Los Angeles e 
San Diego e a desfrutar das belas e diversas 
paisagens da região. 

Do que você mais gosta na OCC?
Eu gosto muito das oportunidades de li-
derança que os alunos têm lá. No meu pri-
meiro semestre, participei em vários pro-
gramas do governo estudantil, bem como 
em atividades acadêmicas e no programa 
de voluntariado.

Do que você mais sente falta do 
seu país?
Eu realmente sinto falta da minha cidade, 
da comida, dos meus amigos e da minha 
família. 

Qual foi sua maior surpresa em 
relação à vida e educação nos 
EUA?
Os costumes e tradições são diferentes. Por 
exemplo, o modo como os alunos se com-
portam na sala de aula e como as pessoas 
se vestem e conversam, são bem diferentes 
do Brasil.

Como você lidou com as 
diferenças da língua?
Nos primeiros meses, tive dificuldade em 
falar inglês sem a interferência da língua 
portuguesa; esquecia palavras em inglês 
ou começava a falar em português com os 
americanos. Mas com a prática do dia a 
dia, o meu inglês melhorou bastante e os 
problemas desapareceram.

...  e com as finanças pessoais?
Isso foi um grande obstáculo. Além das 
dificuldades da economia brasileira no 
ano passado, tive problemas com os meus 
gastos todos os meses. Cheguei a ficar sem 
dinheiro várias vezes antes da semana ou 
o mês terminar. A solução foi controlar os 
meus gastos e aprender a calcular sistemati-
camente o que iria gastar por semana.

Em que atividades você participa? 
Eu fundei a sociedade acadêmica de ci-
nema, Pi Tau Epsilon. Trabalhei como 
secretário e tutor de cinema no Student 
Success Center, o centro de tutores no 
câmpus. Participei em várias atividades 
de voluntariado dentro e fora do câmpus. 
Como voluntário “notetaker”, eu ajudava 
fazer anotações para estudantes com defi-
ciência.  Participei também nos clubes de 
debate e cinema criados para  estudantes 
internacionais.

Quais são suas metas 
profissionais? Como sua educação 
nos EUA será relevante para seus 
objetivos pessoais? 
Eu aspiro em ser um diretor ou crítico de 
cinema respeitado. São nos Estados Uni-
dos onde encontro a indústria de cinema 
que inspira todos os meus sonhos de atin-
gir as minhas metas de poder trabalhar em 
um estúdio cinematográfico importante 
em um futuro próximo.

Qual é o seu conselho para 
outros estudantes do seu país 
que estejam querendo estudar no 
EUA?
Que saiam da zona de conforto para ex-
perimentar a vida como ela precisa ser 
experimentada. Sei que é difícil largar tudo 
e todos para trás e se mudar para um país 
onde as tradições e a cultura são diferentes, 
mas você se adapta facilmente e perceberá 
como tudo isso vale a pena. 

Enzo Flores, estudante 
do Brasil, está 

realizando o seu sonho 
de estudar cinema nos 
Estados Unidos, onde 
ele espera adquirir as 

habilidades para poder 
trabalhar em um estúdio 
cinematográfico em um 

futuro próximo.
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Global Engagement Center
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www.orangecoastcollege.edu/international
occinternational@cccd.edu

ORANGE COAST COLLEGE
Costa Mesa, Orange County, California 

“Classificada como uma das Melhores Faculdades  
Comunitárias do sul da Califórnia”

Edsmart.org baseou-se nas taxas de transferências para universidades/faculdades de  
4 anos e retenção de alunos em geral

Jonghan Alvin Kim

Cidade natal: Seoul, Coreia do Sul

Ensino Médio: Shanghai Community 
International School - Diploma IB

Destaques no OCC: Fundador do time 
de futebol OCC, Membro da Sociedade 
de Honras Phi Theta Kappa, Assistente 
Estudantil do Centro de Engajamento Global

Aceito na: Universidade Bentley, 
Universidade George Washington, Loyola 
Chicago, Universidade Pace, UC Berkeley e 
UCLA

Transferido para: Universidade da Califórnia, 
Berkeley - Escola de Negócios Hass, outono 
de 2016

*O Orange Coast College é credenciado pela Western Association of Schools and Colleges (WASC)

INSCREVA-SE HOJE!
O Orange Coast College oferece cursos 
começando três vezes por ano: verão, 
primavera e outono. Para obter informações 
sobre a admissão, requisitos, datas limites e 
formulário de inscrição, visite nosso website.

PREÇOS DOS CURSOS ACESSÍVEIS 

Aumente suas chances de admissão nas 
melhores universidades dos EUA

Classificada constantemente entre  
as 3 melhores em termos de número de alunos 
que se transferem para universidades dos sistemas 
“University of California” e “California State 
University”, os quais incluem a UCLA, a UC 
Berkeley e a CSU Long Beach

Minutos da Disneylândia e  
Praias Populares



Somos mais do que uma escola. Somos uma família!

info@iei.edu
+1 (615) 327-1715 www.iei.edu

Aspectos Acadêmicos:
 Seis níveis: inciante a avançado
	 Inglês	para	fins	acadêmicos
 Preparação para o TOEFL, IELTS e TOEIC
 Preparação para a universidade

Atividades:
	 Atividades	semanais	-	sociais,	esportivas	e	 

culturais
 Parceiros de conversação americanos
 Festa de aniversário e almoço internacional
 E muito mais!

Serviços para o Estudante:
 Orientação universitária
 Programa de famílias hospedeiras
 Recepção no aeroporto

Experimente Nashville, Tennessee!
 Um lugar barato e seguro para se viver e estudar
	 A	Cidade	Musical	dos	EUA	-	Diversidade	cultural
 Clima agradável

Junt
e-se

 à 

Noss
a 

Fam
ília

 Aprenda   
 com 
Prazer

Nashville - Tennessee

Florida International University   

Oferecendo cursos de  
inglês como segunda  
língua desde 1978

  Programa Intensivo de Inglês

  Programa Intensivo de 
Conversação

  Preparação para o TOEFL

  7 níveis de instrução

  Laboratório moderno de 
línguas

  Programas de 10 ou 5 semanas

  Acomodações no próprio 
campus

Para mais informações,
contactar:
The English Language Institute
Florida International University
Miami, Florida 33199  U.S.A.
Telefone: (305) 348-2222
Telefax: (305) 348-2959
e-mail: eliinfo@fiu.edu
http://www.eli.fiu.edu
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HUNTER IS
CU
NY

EDUCATION

APRENDA INGLÊS NA CIDADE DE NOVA IORQUE PARA 
O TRABALHO, ESTUDO E SUCESSO PROFISSIONAL!

• Professores qualificados e turmas de tamanho ideal  
• Materiais de língua inglesa autênticos
• Preparatório para o TOEFL orientado estrategicamente
• Cursos intensivos de inglês de curta duração  
• Cursos profissionalizantes baseados em habilidades
• Workshops interessantes e GRATUITOS que incluem tópicos como 

teatro, música, pronúncia, redação e feriados americanos
• Cursos de meio período, período integral, diurnos, noturnos e nos 

finais de semana organizados para sua conveniência

O que diferencia nossos cursos? 

www.hunter.cuny.edu/ieli695 Park Avenue; East Building 
E1022, New York, NY 10065

Ligue para (212) 772-4292 para mais informações ou entre em 
contato com o Escritório dos Alunos Internacionais pelo (212) 
772-4208 ou ieliss@hunter.cuny.edu para solicitar um visto F-1.

cpeli@cpp.edu
www.cpeli.cpp.edu

CAL POLY POMONA INSTITUTO DE 
LÍNGUA INGLESA (CPELI)  
O CPELI dá as boas-vindas aos estudantes 
internacionais que queiram melhorar 
suas habilidades de redação e conver-
sação para fazer um curso superior nos 
Estados Unidos.

APRENDA ATRAVÉS DA PRÁTICA NO SUL DA CALIFÓRNIA

Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, Pomona

• Parte do maior sistema de  
universidades públicas dos  
Estados Unidos

• A 30 minutos do centro de  
Los Angeles, Disneylândia,  
montanhas e praias

• Mais de 60 cursos de  
bacharelado e 28 de mestrado

• 

San Francisco

Los Angeles

San Diego

Cal Poly
Pomona

Saiba mais sobre nós: 
cpp4me.cpp.edu

Dúvidas? Ligue-nos! 
Fone: +1 909-869-5299 Email: int_admissions@cpp.edu

• A 4ª melhor instituição pública de mestrado 
da região oeste – US News & World Report

• A 10ª universidade mais diversificada dos EUA 
– US News & World Report

• Entre “As Melhores da Região Oeste” 
– Princeton Review

• Cinco níveis de aprendizagem de inglês
• Preparação para o TOEFL e IELTS
• Isenção do TOEFL/IELTS nos cursos de 

graduação
• Admissão condicional na Cal Poly Pomona
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cursos de
  inglÊs
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cursos de

Todos os anos, dezenas 
de milhares de es-
tudantes vão aos 

Estados Unidos por várias razões. Muitos 
vão para se preparar para entrar em “col-
leges” (faculdades) e universidades nos 
Estados Unidos; outros vão para aprender 
inglês e conhecer o estilo de vida america-
no. Alguns vão para aperfeiçoar o inglês 
e tornar-se qualificados para um emprego 
melhor em seus países de origem.

Talvez um curso de inglês não esteja na 
sua lista de prioridades e você acha que já 
sabe inglês o suficiente. Apesar disso, você 
deveria considerar a possibilidade de fazer 
um curso completo, especialmente um 
curso intensivo. Melhorar suas habilidades 
na língua inglesa aumentará as suas chan-
ces de uma pontuação maior no TOEFL 
ou IELTS, o que significa que você terá 
mais opções de “colleges” e universidades, 
uma vez que os requisitos de admissão va-
riam de instituição para instituição. E com 
o domínio da língua inglesa, o seu apro-
veitamento nas salas de aulas será muito 
melhor.

O ambiente de sala de aula e o sistema 
de educação superior dos Estados Uni-
dos são bem diferente. Espera-se que você 
participe de discussões em sala de aula, 
compartilhe suas opiniões, debata e ex-
plique seu raciocínio, faça apresentações 
e trabalhe em grupo com seus colegas de 
classe. A sua participação em sala de aula, 
testes, exames e projetos, serão fatores que 
influenciarão as suas notas.

Tipos de cursos de inglês
Os Estados Unidos são um lugar grande 
e diversificado com todos os tipos de uni-
versidades e faculdades—urbanas, rurais, 
grandes e pequenas, públicas e particu-
lares—além de escolas particulares de 
inglês. Aprender ou melhorar o inglês lhe 
dará uma boa base para a sua educação 
universitária.

Cursos em “colleges” e 
universidades
Muitos “colleges” e universidades ofere-
cem cursos intensivos de inglês de tempo 
integral. Para a obtenção do visto de estu-
dante, o curso intensivo de inglês deve ter 
uma carga horária mínima de 18 horas por 
semana. A maioria dos cursos intensivos 
tem entre 20 e 25 horas por semana de 
aulas.

Uma das vantagens desses cursos, é 

que os estudantes podem hospedar-se no 
campus e usufruir de todas as instalações 
como a biblioteca, as áreas de recreação e 
esporte, etc. Além disso, podem praticar 
inglês com os estudantes universitários que 
conhecem nos alojamentos e refeitórios.

Outra vantagem de fazer um curso de 
inglês em um “college” ou universidade é 
que os alunos com visto F-1 podem traba-
lhar no campus até 20 horas por semana.

Normalmente os cursos de inglês não 
fazem parte dos cursos acadêmicos das 
universidades. Estar matriculado em curso 
de inglês, não significa estar admitido au-
tomaticamente na universidade. Entre-
tanto, há matérias que são válidas como 
créditos que poderão ser utilizados nos 
cursos de graduação. Em algumas universi-
dades, os alunos de nível avançado podem 
cursar matérias dos cursos acadêmicos 
simultâneamente.

Cursos em escolas particulares
Algumas escolas particulares de inglês 
também preparam seus alunos para entrar 
em “colleges” e universidades americanas, 
e muitas estão situadas no próprio campus 
da universidade ou próximas a ele. Algu-
mas ficam em edifícios comerciais no cen-
tro da cidade ou em shopping centers. Al-
gumas fornecem hospedagem, outras não.

Nas escolas particulares, os horários 
podem ser mais flexíveis do que em muitos 
“colleges” e universidades. Novas turmas 
podem ter início semanalmente. Isso pode 
ser uma vantagem para os alunos interessa-
dos em estudos de curta duração.

Saiba como encontrar o curso 
certo para você
É importante pesquisar antes de escolher 
a sua escola. Veja as escolas que aparecem 
neste exemplar da Study in the USA™ e 
visite StudyUSA.com para mais informa-
ções sobre cada uma das escolas; informa-
ções sobre as escolas estão traduzidas em 
várias línguas e você pode contatar as esco-
las diretamente. Visite o centro de orienta-
ção educacional mais próximo para obter 
mais detalhes que o ajudarão a selecionar 
as escolas de seu interesse.

Você está prestes a embarcar em uma 
interessante e recompensadora aventura. 
Escolha cuidadosamente para ter uma ex-
periência maravilhosa e gratificante. 

1 Pense no tipo de curso que 
gostaria de fazer. Prefere um 

curso acadêmico e sério ou um 
curso descontraído de férias?

2 Quanto pretende gastar 
com o preço do curso, 

hospedagem, refeições, 
atividades, livros, etc.?

3 Onde você gostaria de fazer 
o curso? Em uma cidade 

grande, uma cidade pequena, 
num bairro residencial ou em 
uma parte específica do país?

4 Descubra se os professores 
têm formação profissional e 

experiência.

5 Quantos alunos em média por 
turma? O ideal seriam turmas 

de 10 a 15 alunos.

6 Que tipo de hospedagem 
o curso oferece? O curso 

providencia a sua hospedagem 
ou o ajuda a encontrar a 
acomodação adequada?

7 Quais os serviços prestados 
pela escola – orientadores 

para estudantes internacionais, 
assistência para admissão em 
faculdade ou universidade, 
orientação geral, assistência 
médica, orientação pedagógica?

8 Que atividades 
extracurriculares são 

oferecidas? Existem associações 
ou equipes de esportes em que 
se pode participar?

9 Qual é o ambiente da escola? 
É uma escola grande ou 

pequena?

10 A escolar permite que 
estudantes de nível 

avançado frequentem cursos 
em alguma universidade ou 
faculdade nas redondezas?

11 A escola é devidamente 
credenciada?

COMO DEVO ESCOLHER 
O CURSO DE INGLÊS?
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“Uma coisa simples para lembrar sempre: ninguém 
se incomoda com seu sotaque ou se você comete 
muitos erros. As pessoas são geralmente muito 
compreensivas, especialmente no ambiente 
acadêmico.” —Anastasia Borovich, estudante da Rússia, 
cursando Matemática e Economia no Foothill Community 
College e UCLA

“Acho muito importante estudar inglês em um país 
onde se fala a língua. Acredito que uma imersão é 
uma das melhores maneiras de aprender a língua.”  
—Anwer Al-kaimakchi, estudante do Iraque, cursando Inglês e 
Engenharia Civil na Florida State University

Organizações 
profissionais e 
credenciamento
Cursos intensivos de inglês 
que são credenciados ou 
que sejam membros de 
renomadas associações de 
cursos intensivos de língua 
inglesa, atendem os padrões 
de qualidade e foram 
avaliados rigorosamente. Para 
poder emitir documentos 
de imigração, os cursos 
intensivos de inglês dos EUA 
precisam ser credenciados por 
uma agência aprovada pelo 
governo.

Agências de Credenciamento
CEA (Commission on  
English Language Program 
Accreditation) 
O credenciamento da CEA 
significa que o curso de língua 
inglesa atende os padrões 
estabelecidos pela CEA para 
as instituições e cursos de 
língua inglesa.  
www.cea-accredit.org

ACCET (Accrediting Council 
for Continuing Education 
and Training) A ACCET 
credencia instituições que 
realizam cursos de educação 
continuada e treinamento 
sem direito a créditos 
universitários.
www.accet.org

Organizações de cursos 
intensivos de inglês
Os cursos intensivos de inglês 
credenciados pelo UCIEP 
(Consortium of University 
and College Intensive 
English Programs) passam 
por avaliação rigorosa e 
visitas no local para obter o 
credenciamento.  
www.uciep.org

EnglishUSA  
A EnglishUSA define padrões 
de cursos intensivos de inglês 
e seus associados precisam 
obedecer os altos padrões 
para continuarem sendo 
membros.  
www.englishusa.org

“Dominei as diferenças na língua através de 
cinco passos principais: muito estudo, muita 
comunicação e fazendo perguntas, pesquisando no 
Google, tomando notas e memorizando-as.”  
—Hoa Thuy Quynh Nhu Nguyen, estudante do Vietnam, 
cursando Estudos de Mídia e Produção na Temple University  
na Filadélfia

Como está o seu inglês?  
Perguntas simples para você responder...
+  Você consegue entender inglês quando assiste TV, filmes ou 

ouve música, mas tem problemas ao tentar entender falantes 
da língua inglesa, mesmo em situações básicas?

+  Você tem problemas para entender e usar verbos 
preposicionados e expressões idiomáticas com naturalidade?

+  A sua pronúncia e sotaque fazem você sentir-se nervoso ao 
falar inglês em grupos?

+  Você acha seu vocabulário muito básico para expressar 
todas as ideias que gostaria de expor ou discutir?

+  Você já alcançou o resultado que precisa no TOEFL, mas 
precisa de experiência para expressar-se em um ambiente 
de sala de aula do estilo americano?

+  Você consegue ler artigos e textos sofisticados mas ainda 
tem dificuldades para escrever?

Cortesia de Martha Hall Ed.M., Diretora da New England School of English (NESE)
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Estude Inglês na  

FLÓRIDA
+   Você estudará em uma das áreas mais desejadas dos EUA

+ Você estudará com professores altamente qualificados.

+ Você terá acesso a todas as instalações e atividades da   
 universidade.

+ Você estudará com estudantes de todo o mundo.

+ Você receberá ajuda para encontrar acomodação.

+ Sua adaptação ao seu novo ambiente será facilitada por  
 orientadores competentes e amigáveis.

Florida State University, Tallahassee  

University of North Florida, Jacksonville 

University of Florida, Gainesville

Florida International University, Miami

University of Central Florida, Orlando

Florida Atlantic University, Boca Raton

University of Miami, Coral Gables

7 

6

1

5

3
4

2

EnglishInFlorida.org>>>

English Language Program (ELP) 
University of North Florida, 
Jacksonville
www.unf.edu/elp

2

7 English Language Institute
Florida International University, Miami
www.eli.fiu.edu 

6 Intensive English Program
University of Miami, Coral Gables
www.miami.edu/iep 

 4 English Language Institute
University of Central Florida, Orlando
www.international.ucf.edu/eli

3 English Language Institute
University of Florida, Gainesville 
www.eli.ufl.edu

1 Center for Intensive English Studies
Florida State University, Tallahassee
www.cies.fsu.edu

5 Intensive English Institute
Florida Atlantic University, Boca Raton
www.fau.edu/intensive-english 

Florida Intensive English Consortium—FIEC

em uma de nossas principais universidades

 



Americano
Educação

O Sistema de
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“Um desafio foi o modo de 
matrícula nas matérias e 

a elaboração de um plano 
acadêmico. Eu realmente não 

sabia o que estudar porque 
podia escolher entre muitos 

cursos. Reuni-me com Angela 
Khoo (orientadora acadêmica) 
sobre as matérias que poderia 

cursar e então ficou muito  
mais fácil para mim.”

—Meiyun Han, da China Enfermagem 
no Merrit College (parte do Distrito 

Escolar do Peralta Community College) 

que seus padrões de avaliação sao totalmen-
te diferentes. 

Portanto, é preciso ter em mente alguns 
pontos fundamentais: 
+  Você deve descobrir o equivalente nos 

EUA do último nível de educação que 
você completou no seu país de origem. 

+  Preste bastante atenção aos requisitos 
de admissão de cada universidade ou 
faculdade, bem como aos dos cursos de 
graduação específicos, que podem ser di-
ferentes dos requisitos gerais de admissão 
à universidade.

+  Esteja sempre em contato com um orien-
tador educacional para ter certeza de 
que estará satisfazendo os requisitos de 
admissão. 

O seu orientador educacional poderá di-
zer se você precisará passar um ou dois anos 
adicionais preparando-se para a admissão 
em uma universidade americana. Se um 
estudante internacional entrar em uma uni-
versidade ou faculdade nos EUA antes de 
estar qualificado para entrar em uma uni-
versidade no seu próprio país, o governo ou 
os empregadores de alguns países poderão 
não reconhecer os estudos feitos nos EUA. 

Ano acadêmico: 
O ano letivo costuma iniciar em agosto 
ou setembro e vai até maio ou junho. A 
maioria dos novos estudantes começa no 
outono, por isso é uma boa ideia que os 
estudantes internacionais também come-
cem seus estudos universitários nos EUA na 
mesmo período. Há muita empolgação no 
início do ano letivo e os estudantes podem 
fazer ótimas amizades nessa época, quando 

estão se ajustando a uma nova fase da vida 
acadêmica. 

O ano acadêmico em muitas faculdades 
é composto de dois períodos chamados de 
“semestres”. (Algumas escolas usam o ca-
lendário de três períodos, conhecido como 
sistema trimestral). Outras escolas dividem 
o ano em um sistema de quatro trimestres, 
incluindo uma sessão opcional de verão. 
Basicamente, quando se exclui a sessão de 
verão, o ano acadêmico é composto de dois 
semestres ou de três trimestres. 

O sistema de educação superior 
dos EUA: Níveis de estudo 
Primeiro nível: Graduação 
(“Undergraduate”) 
Um estudante que frequenta uma faculda-
de ou universidade e que ainda não obteve 
o seu grau de bacharel, faz estudos em nível 
de graduação. Normalmente são necessários 
quatro anos para obter o bacharelado. Você 
pode começar seus estudos para obter o 
grau de bacharel em um community college 
ou em uma universidade ou faculdade de 
quatro anos. 

Nos primeiros dois anos de estudos, 
você geralmente terá que cursar uma varie-
dade de matérias, chamadas de pré-requi-
sito: literatura, ciências, ciências sociais, 
artes, história, etc. O motivo disso é adqui-
rir um conhecimento, uma base geral sobre 
uma variedade de assuntos antes de se con-
centrar em um campo específico de estudos. 

Muitos estudantes preferem estudar em 
um community college para fazer os pri-
meiros dois anos das matérias de pré-requi-
sito. Eles obterão o grau de transferência de 
Associate of Arts (AA), para então pode-
rem se transferir para uma universidade ou 
faculdade de quatro anos. 

Um “major” (área principal de concen-

Americano
  Valor da 
Nota  Nota
A 93-100% 4.00
A- 90-92% 3.67
B+ 87-89% 3.33
B 83-86% 3
B- 80-82% 2.67
C+ 77-79% 2.33
C 73-76% 2
C- 70-72% 1.67
D+ 67-69% 1.33
D 60-66% 1
F 0-59% 1
I Incompleto 0

escala de notas

O sistema de educação americano 
oferece uma grande variedade de 
escolhas para os estudantes inter-
nacionais. Há uma tal variedade 

de escolas, cursos e locais, que as escolhas 
podem confundir os estudantes, até mesmo 
os americanos. Ao começar a buscar uma 
escola, é importante se familiarizar com o 
sistema de educação americano. Entender o 
sistema o ajudará a definir melhor suas es-
colhas e elaborar um plano de educação. 

A estrutura educacional
Escola primária e secundária
Antes de chegar à educação superior, os 
estudantes americanos cursam a escola 
primária e secundária, totalizando 12 anos 
de estudos. Esses anos são chamados de pri-
meira a décima segunda séries. Por volta dos 
seis anos de idade, as crianças americanas 
começam a escola primária, que é chamada 
comumente de “elementary school”. Passam 
cinco ou seis anos lá e, em seguida, come-
çam a escola secundária. 

A escola secundária consiste em duas fa-
ses: a primeira é chamada de “middle scho-
ol” ou “junior high school”, e a segunda fase 
é chamada de “high school”. Ao terminar a 
“high school” (12º ano), o aluno recebe um 
diploma ou certificado e poderá ir para uma 
instituição de ensino superior. 

Sistema de notas 
Assim como os estudantes americanos, você 
terá que apresentar o seu histórico esco-
lar (“academic transcripts”) como parte 
do seu pedido de admissão na universida-
de ou faculdade. O histórico escolar são 
cópias oficiais do seu trabalho acadêmico. 
Nos EUA, isso inclui as notas (“grades”) e a 
média ponderada (GPA, “grade point ave-
rage”), que são medidas do seu desempenho 
acadêmico. A avaliação do desempenho nos 
cursos costuma ser feita usando porcenta-
gens que são convertidas em conceitos, isto 
é, notas expressas em letras. 

O sistema de avaliação e o GPA dos 
EUA podem ser confusos, especialmente 
para os estudantes internacionais. A inter-
pretação das notas tem muita variação. Por 
exemplo, dois estudantes que frequenta-
ram escolas diferentes enviam seus histó-
ricos escolares para a mesma universidade. 
Ambos têm GPA de 3.5, mas um estudan-
te frequentou uma high school normal, ao 
passo que o outro frequentou uma escola de 
prestígio com um currículo acadêmico mais 
rigoroso. A universidade poderá interpretar 
os GPAs diferentemente um do outro, por-
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tração) é o campo específico de estudo do 
seu diploma. Por exemplo, se a área princi-
pal de concentração de uma pessoa for jor-
nalismo, o diploma que a pessoa obterá ao 
final do curso será um bacharelado de Ciên-
cias Humanas em Jornalismo (Bachelor of 
Arts in Journalism). Você terá que fazer um 
certo número de matérias neste campo para 
atender aos requisitos de formatura do seu 
curso. É preciso escolher a área principal de 
concentração no começo do terceiro ano de 
estudos. 

Uma característica típica do sistema de 
educação superior americano é o fato de 
você poder mudar a sua área principal de 
concentração muitas vezes, se assim o dese-
jar. É muito comum os estudantes america-
nos mudarem de curso durante os estudos 
de graduação. Frequentemente, os estudan-
tes acabam descobrindo um outro campo 
de estudos mais interessante. O sistema de 
educação americano é muito flexível. Lem-
bre-se que o fato de mudar de curso (área 
principal de concentração) pode fazer com 
que seja preciso cursar mais matérias, o que 
significa mais tempo e dinheiro. 

Segundo nível: Pós-graduação em 
busca de um mestrado
Atualmente, uma pessoa formada com 
grau de bacharel deve pensar seriamente 
em fazer pós-graduação para poder exercer 
certas profissões ou avançar em sua carreira. 
A pós-graduação é obrigatória em posi-
ções de nível mais alto em Bibliotecono-
mia, Engenharia, Saúde Comportamental e 
Pedagogia. 

O curso de pós-graduação geralmente é 
uma divisão da universidade ou faculdade. 
Para ser aceito, você precisará fazer o exa-
me GRE (Graduate Record Examination). 
Alguns cursos de mestrado exigem testes 
específicos, tais como o LSAT para Direito, 
o GRE ou GMAT para Administração de 
Empresas e o MCAT para Medicina. 

Os cursos de mestrado costumam levar 
de um a dois anos para serem feitos. Por 
exemplo, o MBA (Mestrado em Admi-
nistração de Empresas) é um curso muito 
procurado que costuma levar dois anos em 
média. Outros cursos de mestrado, como 
Jornalismo, levam apenas um ano. 

A maior parte do tempo de um curso 
de mestrado é passada em salas de aula; o 
estudante de pós-graduação deve preparar 
um longo trabalho de pesquisa denomina-
do “tese de mestrado” ou fazer um “projeto 
de mestrado”. 

Terceiro nível: Pós-graduação no 
nível de doutorado
Muitas escolas de pós-graduação con-
sideram o mestrado como o primei-
ro passo para a conquista de um PhD 
(doutorado). Porém, em outras escolas, 
os estudantes podem preparar-se dire-
tamente para o doutorado sem ter feito 
um mestrado. O doutorado (PhD) pode 
levar três anos ou mais. Para estudantes 
internacionais, pode estender-se até cin-
co ou seis anos. 

Durante os primeiros dois anos do 
curso, a maioria dos candidatos do dou-
torado se inscrevem em cursos e seminá-
rios. Pelo menos um outro ano é passado 
fazendo pesquisa e escrevendo uma tese 
ou dissertação. Esse trabalho deve conter 
pareceres, projetos ou pesquisas que não 
tenham sido publicados anteriormente. 

A dissertação do doutorado é uma 
discussão e um resumo do conhecimen-
to acadêmico sobre um determinado 
tópico. A maioria das universidades 
americanas com curso de doutorado 
também exige que os candidatos tenham 
capacidade de leitura em pelo menos 
dois idiomas estrangeiros, passem um 
certo período de tempo como residen-
tes, façam um exame de qualificação que 
admita oficialmente os candidatos ao 
curso de PhD, e façam um exame oral 
sobre o mesmo tópico da dissertação. 

Características do sistema  
de educação superior 
americano
Ambiente das salas de aula 
As aulas variam desde dissertações em 
grandes anfiteatros com centenas de es-
tudantes, a turmas menores e seminários 
(aulas de debates) com poucos alunos. A 
atmosfera nas salas de aula das univer-
sidades americanas é muito dinâmica. 
Espera-se que os estudantes expressem 
suas opiniões, defendam seus pontos de 
vista, participem de debates nas aulas 
e façam apresentações. Os estudantes 
internacionais consideram este um dos 
aspectos mais surpreendentes do sistema 
de educação americano. 

Semanalmente, os professores deter-
minam materiais de leitura de livros di-
dáticos e outros. A pessoa deve cumprir 
com as leituras exigidas e as tarefas de 
casa para que possa participar dos deba-
tes durante a aula e entender as palestras. 
Alguns cursos de pós-graduação tam-

freshman
(1º ano)

Jane começa seus estudos de 
graduação no Highline College

sophomore
(2º ano)

Ela cursa as disciplinas pré-
requisitos e recebe o grau de 

associado (AA - Associate of Arts) 
do Highline College e agora está 

pronta para se transferir  
a uma universidade!

junior
(3º ano)

Ela se transfere para a curso 
de Marketing da Universidade 
de Washington (University of 

Washington). Após estudar por 
dois trimestres, ela percebe que 

preferiria estar cursando Ciência da 
Computação. Ela se reúne com seu 

orientador e muda de curso.

senior
(4º ano)

Jane se forma!
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Dados Rápidos do MSJCO Mt. San Jacinto College é uma 
faculdade de 2 anos (“community 
college”) bem abrangente, 
localizada entre Los Angeles 
e Palm Desert na Califórnia. O 
MSJC oferece cursos acadêmicos, 
técnicos e profissionalizantes 
que satisfazem os requisitos de 
transferência para faculdades e 
universidades de quatro anos 
em todo os Estados Unidos. Os 
membros do corpo docente do 
MSJC são instrutores mestres, 
todos dedicados ao sucesso do 
estudante, todos especialistas em 
suas áreas e todos entusiasmados 
em compartilhar seus 
conhecimentos! 

Mt. San Jacinto College

• Recebe estudantes do mundo todo carinhosamente
• Oferece cursos superiores de dois anos (“Associate 

Degree”) bastante procurados, onde os alunos podem 
receber crédito acadêmico para os dois primeiros anos de 
um curso de graduação de quatro anos

• Acordos de transferência garantida com os sistemas 
de universidades da ”California State University“ e 
”University of California“, além de outras oportunidades de 
transferência

• Aproximadamente 20.000 alunos matriculados em cinco 
locais no sul da Califórnia

• Programas atléticos renomados e câmpus com uma 
comunidade dinâmica

• Localizado em uma área com rápido crescimento da 
população devido ao clima ameno e muitas atividades  
ao ar livre

Mt. San Jacinto College 
International Students Program 

Menifee Valley Campus 
28237 La Piedra Road, Room 1018B 

Menifee, California 92584 USA 
tel 951-639-5211

jpadilla@msjc.edu 
msjc.edu   @ISP_msjc

 

 

» Cursos de dez semanas com início em setembro, janeiro, abril e junho

» Admissão condicional nos cursos acadêmicos da DePaul University

» Níveis: do básico ao avançado

» 18 horas de aulas por semana

» Cursos de curta duração disponíveis no verão

  

ACADEMIA DE LÍNGUA INGLESA
I N G L Ê S  AC A D Ê M I CO  I N T E N S I VO  N O  CO R AÇ ÃO  D E  C H I C AG O

CONTATO
25 E. Jackson Blvd., Suite 1700
Chicago, IL 60604 USA

Telefone: +1 (312) 362-6455
Email: ela@depaul.edu 
Web: ela.depaul.edu
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bém exigem que os estudantes partici-
pem de trabalhos em laboratório. 

Os professores dão notas para cada 
estudante matriculado na matéria. As 
notas costumam ser baseadas em: 
+  Cada professor tem um conjunto 

próprio de requisitos de participa-
ção durante a aula, mas espera-se que 
os estudantes participem em debates 
durante as aulas, especialmente nos 
seminários. Isso costuma ser um fator 
muito importante na determinação 
da nota do estudante.

+  Um exame no meio do período geral-
mente é ministrado durante o horário 
de aula.

+  Um ou mais trabalhos de pesquisa ou 
dissertação, ou relatórios de labora-
tório devem ser apresentados para 
avaliação.

+  Há a possibilidade de pequenos exa-
mes ou testes. Às vezes, os professores 
podem aplicar um teste de surpresa. 
Esse tipo de teste não tem um peso 
muito grande na nota final, mas visa 
fazer com que os estudantes se man-
tenham em dia com as tarefas e com a 
frequência às aulas.

+  O exame final é realizado após a últi-
ma aula do curso.

Créditos 
Cada matéria vale um certo número 
de créditos ou horas de crédito. Esse 
número equivale aproximadamente ao 
número de horas que o estudante passa 
em sala de aula por semana para uma 
determinada matéria. Uma matéria cos-
tuma valer de três a cinco créditos. 

Um curso de tempo integral na 
maioria das escolas vale de 12 a 15 ho-
ras de crédito (quatro ou cinco cursos 
por termo) e é preciso cumprir um 
determinado número de créditos para 
se formar. Os estudantes internacionais 
devem se matricular em uma carga ho-
rária integral de matérias a cada termo. 

Transferências 
Se um aluno se inscrever em uma outra 
universidade antes de se formar, geral-
mente a maioria dos créditos acumula-
dos na primeira universidade podem ser 
usados para a graduação na nova univer-
sidade. Isso significa que um estudante 
pode transferir-se para outra universida-
de e ainda assim se formar dentro de um 
período de tempo razoável. 

1 FACULDADE OU UNIVERSIDADE ESTADUAL
A universidade estadual é mantida e custeada pelo governo estadual 
ou municipal. Todos os 50 estados americanos têm pelo menos uma 
universidade estadual e, possivelmente, várias faculdades estaduais. 

Muitas dessas universidades públicas têm o nome do estado, ou mesmo a 
palavra “State” como parte do seu nome, por exemplo: Washington State 
University e University of Michigan. 

2 FACULDADE OU UNIVERSIDADE PARTICULAR
Essas instituições são mantidas por entidades particulares ao invés 
de departamento governamental. A anuidade costuma ser mais 
alta do que em instituições estaduais. Geralmente, as universidades 

e faculdades americanas particulares são menores do que as instituições 
estaduais. 

As universidades e faculdades religiosas são instituições particulares. 
Quase todas essas escolas recebem estudantes de todas as crenças e 
religiões. No entanto, uma porcentagem dessas escolas prefere admitir 
estudantes com as mesmas crenças religiosas em que se baseia a 
instituição. 

3 COMMUNITY COLLEGE
Os community colleges são instituições de nível superior de dois 
anos de duração que emitem o grau de “associate” (transferível) 
e certificados. Existem muitos tipos de graus de “associate”, mas 

o fator de diferenciação mais importante é se a formação é transferível 
ou não. Normalmente, existem dois tipos de formação: uma que visa a 
transferência acadêmica, e outra que prepara os estudantes para entrar 
diretamente no mercado de trabalho. A formação com transferência para 
universidade costuma ser o “associate of arts”, de ciências humanas, e 
o “associate of science”, de ciências exatas e biológicas. Os graus de 
“associate of applied science”, de ciências aplicadas, e os certificados de 
conclusão não costumam ser transferíveis. 

Normalmente, as pessoas que se formam em community colleges 
costumam se transferir para faculdades ou universidades de quatro anos 
para completar o curso superior. Pelo fato de poderem transferir os créditos 
obtidos em estudos no community college, conseguem terminar o curso de 
graduação (bacharelado) em dois ou mais anos. Muitos também têm cursos 
de inglês intensivos ou de inglês como segunda língua (ELS), que preparam 
os estudantes para cursos de nível superior. 

4 INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Um instituto de tecnologia é uma escola que oferece pelo menos 
quatro anos de estudos nas áreas de ciências e tecnologia. Alguns 
têm cursos de graduação, ao passo que outros oferecem cursos 

de curta duração. 

TIPOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NOS EUA
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School of
Extended and
International Education

International@sonoma.edu
sonoma.edu/cie

ssali@sonoma.edu
www.sonoma.edu/exed/ssali

ESTUDE NA BELA CALIFÓRNIA!ESTUDE NA BELA CALIFÓRNIA!

PREPARE-SE PARA O SUCESSO!
CURSOS INTENSIVOS
DE LÍNGUA INGLESA
•  Seis datas de início por ano
•  Experimente a cultura americana enquanto 

melhora suas habilidades do inglês
•  Preparação universitária
• Admissão condicional nos cursos de 

graduação

REGIÃO DE ROHNERT PARK E 
COTATI
• 80 km ao norte de São Francisco
•  Bela região vinícola da Califórnia
• Ambiente limpo e seguro 
• Clima ideal: dias  

ensolarados e noites  
agradáveis

CURSOS ACADÊMICOS
• Matérias acadêmicas por um ou dois 

semestres
• Excelentes cursos de Ciência da 

Computação, Música, Negócios, Belas 
Artes, Biologia e mais

•  Preços acessíveis
• Acesso a todos os serviços da 

universidade

A Campus of the California State University

•  Excelente oportunidade de aprender inglês de alta qualidade
•  Professores experientes com mestrado e doutorado
•  Turmas pequenas em todos os níveis de ensino
•  20 horas de aulas por semana na primavera e outono;  

27 horas no verão
•  Laboratório de idiomas para trabalho individual
•  Admissão condicional para alunos de graduação
•  Disponibilidade de trabalho de meio período no câmpus
•  Excursões educativas e atividades sociais e recreativas
•  Acesso completo aos serviços da universidade
• Inícios dos cursos em agosto, janeiro e maio

Cursos Intensivos de Inglês da  
Universidade de Iowa

Iowa Intensive English Program
1112 University Capitol Centre
The University of Iowa
Iowa City, Iowa 52242, USA

iiep@uiowa.edu

http://clas.uiowa.edu/esl/iiepFACULDADES DE ARTES LIBERAIS E CIÊNCIAS

bém exigem que os estudantes partici-
pem de trabalhos em laboratório. 

Os professores dão notas para cada 
estudante matriculado na matéria. As 
notas costumam ser baseadas em: 
+  Cada professor tem um conjunto 

próprio de requisitos de participa-
ção durante a aula, mas espera-se que 
os estudantes participem em debates 
durante as aulas, especialmente nos 
seminários. Isso costuma ser um fator 
muito importante na determinação 
da nota do estudante.

+  Um exame no meio do período geral-
mente é ministrado durante o horário 
de aula.

+  Um ou mais trabalhos de pesquisa ou 
dissertação, ou relatórios de labora-
tório devem ser apresentados para 
avaliação.

+  Há a possibilidade de pequenos exa-
mes ou testes. Às vezes, os professores 
podem aplicar um teste de surpresa. 
Esse tipo de teste não tem um peso 
muito grande na nota final, mas visa 
fazer com que os estudantes se man-
tenham em dia com as tarefas e com a 
frequência às aulas.

+  O exame final é realizado após a últi-
ma aula do curso.

Créditos 
Cada matéria vale um certo número 
de créditos ou horas de crédito. Esse 
número equivale aproximadamente ao 
número de horas que o estudante passa 
em sala de aula por semana para uma 
determinada matéria. Uma matéria cos-
tuma valer de três a cinco créditos. 

Um curso de tempo integral na 
maioria das escolas vale de 12 a 15 ho-
ras de crédito (quatro ou cinco cursos 
por termo) e é preciso cumprir um 
determinado número de créditos para 
se formar. Os estudantes internacionais 
devem se matricular em uma carga ho-
rária integral de matérias a cada termo. 

Transferências 
Se um aluno se inscrever em uma outra 
universidade antes de se formar, geral-
mente a maioria dos créditos acumula-
dos na primeira universidade podem ser 
usados para a graduação na nova univer-
sidade. Isso significa que um estudante 
pode transferir-se para outra universida-
de e ainda assim se formar dentro de um 
período de tempo razoável. 

1 FACULDADE OU UNIVERSIDADE ESTADUAL
A universidade estadual é mantida e custeada pelo governo estadual 
ou municipal. Todos os 50 estados americanos têm pelo menos uma 
universidade estadual e, possivelmente, várias faculdades estaduais. 

Muitas dessas universidades públicas têm o nome do estado, ou mesmo a 
palavra “State” como parte do seu nome, por exemplo: Washington State 
University e University of Michigan. 

2 FACULDADE OU UNIVERSIDADE PARTICULAR
Essas instituições são mantidas por entidades particulares ao invés 
de departamento governamental. A anuidade costuma ser mais 
alta do que em instituições estaduais. Geralmente, as universidades 

e faculdades americanas particulares são menores do que as instituições 
estaduais. 

As universidades e faculdades religiosas são instituições particulares. 
Quase todas essas escolas recebem estudantes de todas as crenças e 
religiões. No entanto, uma porcentagem dessas escolas prefere admitir 
estudantes com as mesmas crenças religiosas em que se baseia a 
instituição. 

3 COMMUNITY COLLEGE
Os community colleges são instituições de nível superior de dois 
anos de duração que emitem o grau de “associate” (transferível) 
e certificados. Existem muitos tipos de graus de “associate”, mas 

o fator de diferenciação mais importante é se a formação é transferível 
ou não. Normalmente, existem dois tipos de formação: uma que visa a 
transferência acadêmica, e outra que prepara os estudantes para entrar 
diretamente no mercado de trabalho. A formação com transferência para 
universidade costuma ser o “associate of arts”, de ciências humanas, e 
o “associate of science”, de ciências exatas e biológicas. Os graus de 
“associate of applied science”, de ciências aplicadas, e os certificados de 
conclusão não costumam ser transferíveis. 

Normalmente, as pessoas que se formam em community colleges 
costumam se transferir para faculdades ou universidades de quatro anos 
para completar o curso superior. Pelo fato de poderem transferir os créditos 
obtidos em estudos no community college, conseguem terminar o curso de 
graduação (bacharelado) em dois ou mais anos. Muitos também têm cursos 
de inglês intensivos ou de inglês como segunda língua (ELS), que preparam 
os estudantes para cursos de nível superior. 

4 INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Um instituto de tecnologia é uma escola que oferece pelo menos 
quatro anos de estudos nas áreas de ciências e tecnologia. Alguns 
têm cursos de graduação, ao passo que outros oferecem cursos 

de curta duração. 

TIPOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NOS EUA
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Visite  
StudyUSA.com  

para encontrar 
mais escolas 
e contatá-las 
diretamente!

escolher 
Como 

uma faculdade ou universidade    
Por David P. Anderson
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Os Estados Unidos atraem milhões 
de estudantes internacionais à 
suas instituições de ensino su-

perior porque o país oferece uma grande 
variedade de escolhas e algumas das melhores 
escolas do mundo. Mas, pelo fato das esco-
lhas serem tão variadas, escolher um curso 
acaba sendo difícil. Este artigo vai ajudar 
você a escolher o tipo de universidade mais 
adequada ao seu caso.

Com mais de 3.000 faculdades e universi-
dades nos Estados Unidos, as opções são qua-
se ilimitadas e é preciso que, antes de mais 
nada, você determine as suas prioridades. 
Uma das melhores características do sistema 
de educação superior americano é o fato de 
haver boas escolhas para todos os tipos de 
pessoas—de “community colleges” a escolas 
profissionalizantes, de faculdades particula-
res de artes liberais a grandes universidades 
públicas. Também é preciso levar em consi-
deração fatores como a localização geográfica 
da escola, seu tamanho e que tipo de curso 
superior oferece.

Como candidato estrangeiro, a sua situa-
ção é ainda mais especial. Talvez nunca tenha 
visitado os EUA, ou talvez nunca tenha visto 
as universidades que o interessam. É impor-
tante informar-se sobre a localização de cada 
escola e sobre o tipo de pessoas que estudam 
e ensinam lá. Estas considerações são tão 
importantes quanto a qualidade dos cursos 
oferecidos pela instituição. 

Comece a pesquisar com 
antecedência e tenha em mente 
suas metas de longo prazo
Meu primeiro conselho é estudar todas as 
possibilidades com bastante calma. Desco-
brir quais instituições de ensino superior são 
adequadas ao seu caso leva tempo, de modo 
que é importante começar esse processo um 
ano a um ano e meio antes do início planeja-
do do curso (lembre-se que o ano escolar tem 
início em agosto ou setembro nos Estados 
Unidos). Muitos candidatos deverão levar 
em conta que precisarão de três a nove meses 
em um curso de inglês como segunda língua 
(ESL, English as a Second Language)para se 
prepararem para trabalho acadêmico de alto 
nível. Veja a lista de perguntas no quadro à 
direita.

Orientadores educacionais
Como as escolhas são tantas, é bom saber 
onde se pode obter informações úteis para 
a sua decisão. Muitos estudantes procuram 
o auxílio de orientadores educacionais para 
ajudá-los em sua pesquisa. O termo “orienta-
dor educacional” é bem amplo e muitas pes-
soas e organizações podem desempenhar este 

papel para você.
O governo dos Estados Unidos dispõe 

de centros de orientação patrocinados pela 
Seção de Assuntos Públicos de um consu-
lado ou embaixada, além dos escritórios do 
EducationUSA e da Comissão Fulbright, 
espalhados pelo mundo todo. Outro recurso 
excelente são os centros binacionais, patroci-
nados pelo seu país em parceria com os Esta-
dos Unidos.

Muitas dessas organizações não cobram 
nenhuma taxa pelos serviços de orientação, 
mas podem cobrar por fotocópias e despesas 
de correio. A maioria oferece catálogos e fo-
lhetos e acesso à internet para que você possa 
pesquisar sobre as universidades. Elas ofere-
cem também informações sobre exames im-
portantes como o TOEFL, Pearson, IELTS, 
SAT, ACT, SAT, GRE e GMAT. Também 
costumam realizar sessões de orientação para 
grupos de estudantes, e exibem vídeos sobre 
as universidades e a vida nas instituições de 
ensino superior americanas. Após a apresen-
tação do vídeo, um orientador responderá às 
dúvidas e perguntas.

Alguns estudantes preferem consultar 
parentes ou amigos que já estudaram nos 
Estados Unidos. Por serem pessoas conheci-
das e de confiança, é uma boa ideia discutir 
com elas sobre as instituições de ensino que 
frequentaram. Lembre-se, entretanto, que 
esses “orientadores educacionais informais” 
poderão ter informação sobre apenas uma ou 
duas instituições—portanto é melhor não 
depender exclusivamente deles.

Muitos países também possuem agências 
particulares de orientação educacional. Elas  
geralmente contam com mais recursos do 
que os centros de orientação sem fins lucra-
tivos, e também mantêm contato direto com 
muitas escolas de inglês intensivo e universi-
dades. Mediante o pagamento de uma taxa, 
esses locais podem ajudar o estudante a esco-
lher as escolas que os interessam e também 
podem ajudar no processo de inscrição e soli-
citaçnao do visto.

Internet
Graças à internet, os estudantes hoje têm 
acesso a muito mais informações do que 
gerações anteriores. O problema é que pode 
haver um EXCESSO de informações, de 
modo que geralmente é melhor usar a in-
ternet como um recurso quando se quer 
obter informações sobre instituições e cursos 
específicos.

Websites como o StudyUSA.com e 
ESL.com foram criados especialmente para 
estudantes internacionais para oferecer infor-
mações abrangentes sobre estudos nos EUA. 

Esses sites podem ajudá-lo a pesquisar com 
mais objetividade e fornecer informações 
relevantes sobre a escolha do curso, obtenção 
do visto e estimativa de custos. A pesquisa 
pode ser feita no seu próprio idioma, e você 
poderá contatar os programas diretamente 
para obter mais informações, além de poder 
se inscrever on-line. O StudyUSA.com tem 
um mecanismo de pesquisa que você poderá 
personalizar para ajudá-lo na escolha das 
escolas e cursos que melhor atendam suas 
necessidades.

A revista Study in the USA®  
Muitos escolas excelentes que recebem estu-
dantes internacionais estão presentes nesta 
publicação. 

Fatores a considerar
Em virtude da grande quantidade de opções 
de instituições de ensino superior nos Esta-
dos Unidos, selecionamos alguns critérios 
para ajudá-lo a começar a sua busca. Todos 
eles podem ser importantes, mas dependen-

Que tipo de 
educação eu quero?
Quais são as minhas metas 
profissionais?

Estou disposto a deixar o meu 
país por quatro anos ou mais? 

Tenho noção do valor total 
(incluindo despesas de 
moradia) que vou gastar para 
minha educação no exterior? 

Estou ciente do tipo de 
credenciais exigidas pela 
carreira que escolhi?

O meu país possui normas 
instituídas sobre estudos feitos 
nos EUA?

Que tipo de organizações 
estudantis me interessam?

Tenho alguma afiliação 
religiosa que precisa ser levada 
em conta?

Os cursos feitos em 
universidades ou escolas 
profissionalizantes americanas 
são reconhecidos pelo 
governo do meu país?

Onde posso obter 
informações sobre 
universidades americanas?
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do de suas preferências, alguns podem ser 
mais significativos do que outros. Considere 
estes critérios ao definir suas prioridades:

1 ESCOLHA DO CURSO
Ao contrário do que ocorre na maioria dos 
países, nos EUA o estudante não precisa de-
cidir o curso principal quando se candidata 
à uma vaga na universidade. Entretanto, se 
você já souber o que quer estudar, verifique se 
as universidades de sua preferência possuem 
credenciamento nos cursos de seu interesse. 
Quase todos as faculdades e universidades 
oferecem cursos como Administração e Tec-
nologia da Informação. No entanto, se você 
tiver interesse em uma área mais especializa-
da, tal como Biologia Marítima ou Arqueo-
logia, é importante começar sua procura com 
bastante antecipação.

Com exceção de alguns institutos espe-
cializados de educação superior, a maioria 
das faculdades e universidades nos EUA 
oferecem uma grande variedade de opções. 
Quase sempre é possível especializar-se numa 
área principal enquanto faz outros cursos ao 
mesmo tempo. As faculdades de artes liberais 
tradicionais conferem grau de bacharelado 
em ciências humanas, exatas e biológicas, e 
contam ainda com a vantagem de proporcio-
nar um relacionamento próximo com os pro-
fessores e suas atividades de pesquisa.

Pode ser que você prefira frequentar uma 
instituição que ofereça principalmente cursos 
na área em que você está interessado. Existem 
faculdades nos EUA que se especializam, por 
exemplo, em administração ou engenharia. 
Por outro lado, você talvez prefira estudar 
num local que ofereça uma maior variedade 
de matéria. Neste caso, você poderia se espe-
cializar na área do seu interesse e, ao mesmo 
tempo, cursar outras matérias.

2 GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
Durante a sua pesquisa e no processo de ins-
crição, tenha certeza de estar pesquisando e 
se inscrevendo para o nível correto, ou seja, 
graduação ou pós-graduação. Se já terminou 
o ensino médio (secundário ou colegial) ou 
se já cursou universidade sem se formar, você 
está se inscrevendo para um curso de gradu-
ação de dois anos (“Associate’s Degree”) ou 
quatro anos (“Bachelor’s Degree”).

O mestrado (“Master’s Degree”) e douto-
rado (“Doctoral Degree”) são considerados 
programas de pós-graduação. É muito impor-
tante ter certeza que a instituição de seu in-
teresse tenha o curso de pós-graduação certo 
para você, e que não seja apenas um curso 
noturno ou de fim de semana que não prove-

nha o número de horas suficientes para que 
você mantenha sua condição de estudante de 
tempo integral. Vários cursos de MBA são 
feitos à noite ou nos fins de semana. A inscri-
ção para pós-graduação é feita diretamente 
no departamento em que você estiver se ins-
crevendo, ao contrário do que ocorre com a 
admissão em cursos de graduação.

Na maioria das pós-graduações, é preciso 
apresentar os resultados de testes padroni-
zados como o GMAT (para pós-graduação 
em administração) ou como o GRE. Para 
poder se qualificar para cursos de pós-gradu-
ação, é preciso ter o equivalente à graduação 
de um curso universitário de quatro anos de 
duração.

3 PRESTÍGIO E PADRÕES ACADÊ-
MICOS (RANKINGS)
A admissão a algumas faculdades e univer-
sidades americanas—particularmente nas 
mais famosas e bem-conceituadas—é extre-
mamente concorrida, especialmente para 
estudantes internacionais. Nestes casos, um 
orientador educacional é útil para determi-
nar se o candidato tem chances realistas de 
ser admitido. Para a maioria dos estudantes, 
é mais prático encontrar uma instituição de 
qualidade, onde possam enfrentar desafios 
acadêmicos, do que insistir em entrar em 
uma das 50 melhores universidades dos Esta-
dos Unidos.

Informe-se sobre os padrões de admissão 
de cada instituição e se o seu histórico escolar 
atende a estes padrões. Pergunte ao seu orien-
tador e professores sobre a possibilidade de 
você ser admitido nas instituições que esco-
lher. Lembre-se que a maioria das faculdades 
e universidades tomam decisões sobre admis-
são com base no desempenho acadêmico e 
nas atividades extracurriculares do candidato. 
Os resultados obtidos nos testes padroniza-
dos de admissão são importantes, mas as no-
tas obtidas na escola são mais importantes.

4 LOCALIZAÇÃO E REGIÃO
Devido ao número enorme de escolhas ofe-
recidas aos estudantes internacionais, uma 
maneira de facilitar sua escolha seria consi-
derar a região geográfica de sua preferência 
ou aquelas que considera mais atraentes. Em 
termos numéricos, a maioria dos estudantes 
internacionais nos Estados Unidos escolhe 
a costa leste, a costa oeste ou as imediações 
de ambas. Você vem de um clima tropical? 
Se sua resposta for sim, pense duas vezes se 
realmente deseja ir à Nova Inglaterra, dotada 
de universidades de classe internacional, mas 
com um clima muito frio.

Outro fator a considerar é o seu interesse 
em algum tipo específico de atividade cul-
tural, esportiva ou recreativa a que queira 
se dedicar fora do horário letivo. Algumas 
pessoas preferem regiões montanhosas como 
o Colorado ou Vermont, que oferecem esqui 
e snowboard, ao passo que outras preferem a 
costa atlântica da Flórida ou o sul da Califór-
nia para surfar. Os fãs de teatro são atraídos 
para áreas como São Francisco ou Nova York.

Alguns estudantes preferem ficar próxi-
mos às suas comunidades étnicas, o que faz 
com que Nova York e Los Angeles sejam 
escolhidas por muitos. Outros estudantes op-
tam por locais no meio do país, onde possam 
ter uma imersão cultural quase total. Lem-
bre-se também que muitas das grandes uni-
versidades dedicadas a pesquisa nos Estados 
Unidos estão situadas em cidades pequenas. 
Embora estas cidades não sejam famosas em 
outros países, são cidades universitárias bem 
conhecidas no país, dotadas de um custo de 
vida baixo e uma qualidade de vida alta.

5 CIDADE GRANDE OU PEQUENA?
A área pode ser tão importante quanto a re-
gião. É preciso lembrar-se que a maioria das 
universidades não estão localizadas em cida-
des grandes como Nova York, São Francisco 
ou Chicago. Como foi dito acima, muitas 
das grandes universidades que atraem milha-
res de estudantes internacionais a cada ano 
estão situadas em cidades menores. Isto pode 
ser muito diferente das cidades enormes 
de onde provêm muitos dos estudantes, de 
modo que é bom refletir antes de decidir se 
estes locais são uma boa opção para você. De-
zenas de milhares de estudantes dirigem-se 
anualmente a cidades pequenas para estudar, 
de modo que a maioria das pessoas consegue 
se adaptar a uma nova realidade.

Um meio termo seria a localização nos 
arredores de uma cidade grande, nos bairros 
residenciais, onde existem muitas faculdades 
interessantes. Neste tipo de ambiente, po-
de-se ter a tranquilidade e o espaço necessá-
rios para uma instituição de ensino de classe 
internacional, a uma distância relativamente 
curta da agitação das grandes cidades. Natu-
ralmente, há também centenas de alternati-
vas no centro das maiores cidades america-
nas, se você preferir.

6 CUSTO TOTAL DOS ESTUDOS 
Procure calcular o custo TOTAL dos es-
tudos, incluindo as despesas de moradia, 
alimentação, etc. Este tipo de informação 
pode ser obtida nos websites das universida-
des e faculdades. As instituições de ensino 
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BOSTON SCHOOL
OF MODERN LANGUAGES

• Mais de 90 anos de experiência

• Currículo com aulas especializadas 
em inglês geral, acadêmico, 
empresarial e cursos de preparação 
para testes 

• Excelentes opções de moradia a uma 
curta distância a pé da escola

• Centro oficial de realização do 
TOEFL 

• Belo edifício histórico em granito 

localizado em um bairro residencial 
adjacente ao arboreto da 
Universidade de Harvard

• Eventos empresariais e sociais 
semanalmente  

• Horário flexível. Comece em 
qualquer segunda-feira

• Preparação para seu sucesso 
acadêmico e profissionial

A Boston School of Modern Language é uma instituição 
de ensino de língua inglesa que oferece cursos intensivos 

e semi-intensivos de inglês o ano todo. 

INGLÊS! Aprenda, Viva e Ame-o …na BSML!

814 South Street, Boston, MA 02131 USA 
Tel: +1 617-325-2760
www.studyenglish.com 
inforequest@studyenglish.com

• Localizada na bela e famosa região  
de balneários de Palm Springs, 
Califórnia

• Parte do próspero câmpus do 
“College of the Desert”

•  Preços competitivos com custo de 
vida e valores dos cursos  acessíveis 

•  Serviços oferecidos incluem 
hospedagem, orientação, atividades 
e assistência na transferência 
universitária

O programa da AII (IEA):
•  25 horas de aulas semanais

•  3 níveis de ensino de inglês

•  Cursos de 8 ou 16 semanas

•  Curso acelerado de verão de  
8 semanas: complete um nível 
em 8 semanas

•  5 datas de início por ano!

www.collegeofthedesert.edu/international

Academia de Inglês Intensivo

Universidade 
do Arkansas 

em Little Rock

Estude em Arkansas - “O Estado da Natureza”

s Cursos de 16 semanas - o ano todo
s Três níveis
s  Cursos avançados do IELP válidos como 

crédito em cursos da UARL
s  Admissão condicional - não exigimos o 

TOEFL
s Acesso GRATUITO a todas as instalações da 

universidade
s  Atividades recreativas, esportivas e 

excursões GRATUITAS
s  Hospedagem em apartamentos ou 

residência universitária
s Preços dos cursos e custo de vida baixos
s Membro da Associação Americana de 

Programas Intensivos de  
Inglês (AAIEP)

Intensive English Language Program 
University of Arkansas at Little Rock
2801 South University Avenue
Little Rock, AR  72204 USA
Telefone: (501) 569-3468
Fax: (501) 569-3581
E-mail: IELP@ualr.edu

www.ualr.edu/ielp
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particulares de elite costumam ter custos de 
instrução mais altos do que as universidades 
públicas. Entretanto, existem instituições 
particulares com custos muito semelhantes 
aos de universidades públicas.

Em termos gerais, as áreas mais afasta-
das da costa leste e da costa oeste costumam 
ter um custo de vida mais baixo e, em alguns 
casos, muito mais baixo. Lembre-se que os 
custos aumentam a cada ano.

7 UNIVERSIDADE GRANDE OU  
FACULDADE PEQUENA?
A maioria dos estudantes internacionais 
se matricula em grandes universidades de 
pesquisa. Estas universidades costumam ser 
públicas, subvencionadas pelo governo do 
estado onde estão localizadas. Mas, antes de 
optar pelas grandes escolas, lembre-se que 
também existem centenas de faculdades e 
universidades menores que podem ser boas 
alternativas.

As faculdades menores geralmente ofe-
recem um ambiente mais seguro e turmas 
menores. Elas costumam ter uma melhor 
proporção aluno-professor, e um estudan-
te internacional pode receber uma atenção 
mais pessoal, o que é vantajoso em termos de 
educação e de cultura. A integração na vida 
estudantil pode ser mais fácil em uma facul-
dade menor.

As grandes universidades especializadas 
em pesquisas oferecem cursos mais técnicos 
como arquitetura e engenharia e, se forem 
públicas, geralmente são mais baratas. Elas 
também têm mais estudantes internacionais e 
é provável que você vai encontrar lá estudan-
tes do seu país.

8 EXIGÊNCIA OU  
ISENÇÃO DO TOEFL 
A maioria dos estudantes internacionais fica 
ansiosa em relação ao exame TOEFL; porém, 
a menos que tenha recebido sua educação em 
inglês, isso é praticamente inevitável. Todo 
programa determina suas próprias exigências 
e, quanto mais prestígio tiver a universidade, 
maior a pontuação necessária do TOEFL. 
Lembre-se de obter informações sobre o que 
é exigido pela instituição ou instituições de 
ensino superior em que for se inscrever.

Algumas universidades dispensam o TO-
EFL, o que atrai  muitos estudantes interna-
cionais. A isenção costuma estar relacionada 
a se fazer um curso de inglês intensivo da uni-
versidade (ou em outro programa de inglês 
afiliado) até o último nível. Algumas escolas 
particulares, como o ELS Language Centers, 

ncil on Higher Education Accreditation 
(Conselho de Credenciamento de Educação 
Superior) em chea.org, e o da U.S. Network 
for Education Information em www.ed.gov/
NLE/USNEI.

Todos as faculdades e universidades que 
são mencionados nesta edição de Study in 
the USA® possuem credenciamento comple-
to. O credenciamento de escolas ou progra-
mas que não emitem diplomas universitários, 
tais como escolas de inglês, varia de acordo 
com sua afiliação profissional. 

Como entrar em  
contato com as escolas
Ao terminar sua lista de faculdades e univer-
sidades que te interessam, analise suas esco-
lhas e reduza a lista para seis a oito escolas. 
Você poderá encontrar as informações de 
contato das escolas nesta revista e em Stu-
dyUSA.com. 

Lembre-se da diferença que existe entre 
cursos de inglês,  graduação (undergradu-
ate) e pós-graduação (graduate). Se estiver 
interessado em cursos de graduação, escreva 
apenas para o “Undergraduate Admissions 
Office” (escritório de admissão para cursos 
de graduação). Se estiver interessado em cur-
sos de pós-graduação, escreva apenas para 
universidades cujas faculdades ofereçam cur-
sos de pós-graduação. Neste caso, você deve 
escrever para o presidente do departamento 
ou para o escritório de admissões de pós-
graduação da faculdade em que gostaria de 
estudar. Por exemplo, se estiver interessado 
em fazer pós-graduação em engenharia, entre 
em contato diretamente com o escritório de 
admissões da escola de engenharia.

Você poderá solicitar informações on-
line das faculdades e universidades através 
do StudyUSA.com. Visite StudyUSA.com 
para obter mais informações sobre as escolas 
da sua lista e como entrar em contato com as 
mesmas.

Se entrar em contato com as escolas por 
e-mail, lembre-se de que é importante para as 
instituições saber como você veio a conhecer 
a escola, portanto mencione a Study in the 
USA®. As escolas enviarão a você informa-
ções por e-mail ou folhetos com descrições 
dos programas e atividades acadêmicas que 
oferecem.    

Por David P. Anderson, Vice Presidente - 
Recrutamento e Apoio aos Parceiros; ELS 
Language Centers, o maior provedor mundial 
de cursos intensivos de inglês em campus 
universitários, oferecendo também preparação para 
mais de 650 universidades no mundo todo.  
ELS.edu or UniversityGuideOnline.org

possuem acordos com muitas universidades 
que permitem a admissão sem o TOEFL.

9 CREDENCIAMENTO
O credenciamento é o certificado que atesta 
que uma escola ou curso cumpre um deter-
minado padrão acadêmico. É muito impor-
tante saber se a faculdade ou universidade é 
credenciada. Se for cursar uma faculdade ou 
universidade que não tenha credenciamen-
to, não conseguirá transferir os créditos para 
uma instituição credenciada. O seu país po-
derá não reconhecer o seu diploma e você tal-
vez não consiga obter o emprego que deseja.

Não existe nos EUA um órgão público 
nacional nem ministério da educação respon-
sável pela definição de padrões de educação 
superior. Alguns estados autorizam ou apro-
vam escolas, mas isso se refere aos requisitos 
financeiros e de licenciamento, e não à quali-
dade do ensino.

Ao invés disso, as faculdades e universi-
dades formam associações que definem seus 
próprios critérios. Estas associações são cha-
madas “órgãos de credenciamento” e avaliam 
todos as faculdades e universidades ameri-
canas. Se a instituição atender os padrões 
mínimos da associação de credenciamento, 
ela recebe uma classificação aceitável e, por 
conseguinte, passa a ser “credenciada”. Isto 
significa que passa a ter o direito de fazer par-
te da lista de instituições de ensino superior 
daquele órgão de credenciamento. A insti-
tuição deve manter estes padrões altos para 
continuar a ser credenciada.

10 TIPOS DE CREDENCIAMENTO
Existem dois tipos de órgãos de credencia-
mento: institucional e profissional.

O governo do seu país também pode exi-
gir que o diploma, para ser reconhecido, seja 
de uma instituição com os dois tipos de cre-
denciamento. O credenciamento institucio-
nal baseia-se na instituição como um todo. 
O credenciamento profissional baseia-se nos 
padrões de uma faculdade específica—por 
exemplo, direito, medicina, engenharia ou 
administração—e é determinado por juízes 
pertencentes àquelas profissões.

Você pode descobrir se uma faculdade ou 
universidade tem credenciamento consul-
tando a última edição de um livro publicado 
pelo “American Council on Education”. Este 
livro, intitulado “Accredited Institutions of 
Post-Secondary Education” (Instituições 
Credenciadas de Educação Pós-Secundária), 
pode ser encontrado na biblioteca da sua es-
cola ou do centro de orientação pedagógica.

Outros endereços úteis são o do Cou-
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A Glendale Community College (GCC) é uma das faculdades comunitárias de dois anos mais importantes da Califórnia. A GCC é devidamente 
credenciada com uma das maiores taxas de transferência para instituições de quatro anos. Complete seus primeiros dois anos do curso superior na 
Glendale e depois transfira-se para a UCLA, USC, California State University, Loyola Marymount ou para qualquer outra universidade de sua escolha.

International Student Program • GLENDALE COMMUNITY COLLEGE • 1500 North Verdugo Road • Glendale, CA 91208-2894 USA
Tel: 818-240-1000  5439, 5440, 5887 • Fax: 818-240-1345 • E-mail: gcciso@glendale.edu • Website: www.glendale.edu/international

Outros Destaques:
•  600 alunos internacionais de 60 países representan-

do 4% da população estudantil.
•  75 cursos acadêmicos de graduação de dois anos 

que fornecem diplomas de grau de associado em 
artes ou associado em ciências.

•  Equipe de funcionários disponíveis o tempo todo 
para atender as necessidades dos alunos internacio-
nais na admissão e para orientá-los sobre assuntos 
acadêmicos, esclarecer regras de imigração e forne-
cer orientação para alunos novatos.

Bem-vindo a GLENDALE COMMUNITY COLLEGE 

•  Turmas pequenas, edifícios modernos, laboratórios 
de computadores e professores dedicados.

•  Admissão e períodos de matrículas flexíveis (outo-
no ou primavera) com pontuação mínima de 45 no 
TOEFL iBT ou média geral de 4.5 no IELTS. Curso de 
inglês válido como crédito ("Credit ESL") está dispo-
nível para alunos aceitos nos cursos de graduação.

•  A Cidade de Glendale é considerada uma das co-
munidades mais seguras dos EUA com fácil acesso 
aos principais estúdios de Hollywood, praias de Los 
Angeles e cidades vizinhas.

Principais Cursos Acadêmicos:
•   Design e Animação, Artes, Aviação (com Comissário 

de Bordo), Biologia, Administração de Empresas, Co-
municação, Ciência da Computação e Sistemas de In-
formação, Artes Culinárias, Inglês, Gestão de Hotéis 
e Restaurantes, Matemática, Ciências, Tecnologia, 
Produção de Televisão e Artes Teatrais.

no belo sul da Califórnia, EUA

na Universidade do Tennessee em

UTC is a comprehensive, community-engaged campus of the University of Tennessee System.
UTC is an EEO/AA/Titles VI & IX/Section 504/ADA/ADEA institution.

@utcglobal
@UTChattanooga

utc.edu/international
international@utc.edu

/utcglobal
/utchattanooga

ESTUDE
 

CHATTANOOGA
INGLÊS 
(ESL)

cursos
disponíveis!

Um câmpus hospitaleiro, seguro, inovador e 
em expansão.
Mais de 100 cursos de bacharelado.
Mais de 50 cursos de mestrado.
Proporção aluno/professor de 19:1.
Mais de 150 organizações estudantis.
Estabelecida em 1886.
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Por que você resolveu estudar 
nos Estados Unidos? 
Eu sempre vi os EUA como um país cheio 
de oportunidades para crescer como pessoa 
e profissionalmente. Quando soube de um 
programa brasileiro que oferecia bolsas de 
estudo para lá, não pensei duas vezes e me 
candidatei.

Por que você escolheu a Mercer 
University? 
Como eu não tinha muito conhecimento 
sobre os estados americanos, tentei encon-
trar uma universidade que se encaixasse 
dentro das características do meu curso. 
Procurei por bons laboratórios, aulas que 
me dariam algum conhecimento prático 
no campo de engenharia, como, por exem-
plo, práticas de fabricação onde poderia 
aprender a programar em máquinas CNC 
e também a mexer com impressoras 3D. A 
Mercer University me ofereceu tudo isso.

Do que você mais gostou sobre o 
seu curso na sua universidade?
Eu adorei as aulas de inglês. Fiquei real-
mente espantada com o modo como os 
professores tentavam nos ajudar, procuran-
do entender a nossa cultura e as nossas ne-
cessidades. As aulas eram muito divertidas 
e aprendi mais rápido do que esperava. Já 
as minhas aulas de engenharia foram difí-
ceis no começo por causa do vocabulário 
muito específico, mas dentro de um mês já 
estava bem melhor. 

Do que você sentiu mais falta do 
Brasil?
Eu senti muito a falta da comida brasileira. 
Além disso, senti falta da minha família!

Por quanto tempo estudou nos 
Estados Unidos? 
Eu estudei Inglês por 5 meses e Engenharia 
Industrial por um ano. Fui para os EUA 
em março de 2014 e voltei ao Brasil em 
julho de 2015. Meu inglês melhorou tanto 
que, desde que voltei ao Brasil, tenho en-
sinado inglês numa escola particular. Fui 
para os EUA falando um inglês básico e 
voltei com um inglês avançado. Recente-
mente, eu consegui o meu primeiro empre-

go como estagiária de logística por causa 
do meu Inglês.

O que mais lhe surpreendeu 
em relação à vida nos Estados 
Unidos?
Como as coisas são baratas! Principalmen-
te roupas, produtos eletrônicos e comidas 
do tipo “fast food”. No Brasil, essas coisas 
são muito caras.

Como você administrou as 
diferenças no idioma?
A única dificuldade que eu senti foi que 
nem sempre as pessoas me entendiam ou 
tinham paciência de esperar até que eu 
encontrasse as palavras certas para me ex-
pressar bem. 

E as finanças?
Fui financiada por um programa do gover-
no brasileiro, portanto não tive problemas 
financeiros.

Foi fácil adaptar ao sistema 
educacional americano?
No início foi difícil porque no Brasil, eu 
estava acostumada a passar mais tempo na 
sala de aula fazendo meus projetos e estu-
dando. Já nos EUA, eu tinha que ser mais 
independente e aprender as coisas sozinha, 
não só dentro como fora da sala de aula. 

Em que atividades você 
participou?
Viajei a vários lugares com os meus colegas 
da escola de inglês. Fizemos um tour pela 
cidade de Atlanta e caminhadas por várias 
montanhas da Geórgia; fui a um parque de 
diversões chamado Six Flags e participei de 
feiras sobre o meu país. 

Foi fácil ou difícil fazer amigos 
nos Estados Unidos?
Foi difícil. Fiz apenas dez amigos nos 
EUA, mesmo sendo uma pessoa muito 
comunicativa. 

Quais são suas metas 
profissionais? A sua educação nos 
Estados Unidos será importante 
para atingir essas metas e  para 

as necessidades de seu país?
Meu objetivo é trabalhar em uma empre-
sa global, viajar e representá-la em todo 
o mundo. Unirei meu conhecimento de 
engenharia com o meu inglês para realizar 
um grande trabalho nessa empresa.

O que você aconselharia a outros 
estudantes do seu país que 
estejam pretendendo estudar nos 
EUA?
Que não desperdicem a oportunidade! A 
minha perspectiva sobre mundo mudou 
muito e me ajudou a chegar onde estou. 
Os EUA são um país que lhe proporciona 
mil oportunidades de amadurecer e crescer 
profissionalmente, além de aprender uma 
nova cultura. 

Ana Carolina Martins 
Rosa, uma estudante 

brasileira que estudou 
inglês e engenharia 

por um ano na Mercer 
University em Atlanta, 

Geórgia, fala de sua 
experiência nos EUA.
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Desafie seus limites na CF.
A 4a

melhor faculdade 
comunitária da Flórida 

De acordo com schools.com

28:1
número de  

alunos por cada 
professor

A 20a

faculdade mais 
acessível dos EUA

2015, de acordo com o 
Departamento de Educação dos EUA

29
países  

representados 
no câmpus

70+
programas de 

preparação acadêmica

GRÁTIS 
Programa de 

estágios, colocação 
em emprego 
e redação de 

currículos

Obtenha seu diploma do curso de graduação de dois anos na CF e terá admissão garantida na “University of Central 
Florida” através do programa DirectConnect to UCF.

–uma instituição com igualdade de 
oportunidades–

Mercer University
Instituto de Língua Inglesa
Escolha o Instituto de Língua Inglesa (ELI) da Mercer University e 
receba um ensino de primeiríssima qualidade com professores expe-
rientes e dedicados em uma das cidades mais dinâmicas dos EUA.

• Um câmpus bonito e seguro na dinâmica cidade de Atlanta, 
Geórgia 

• Seis níveis de ensino de inglês acadêmico com 22 horas de aulas 
por semana 

• Turmas pequenas e atenção individual de professores experientes 

• Acesso a todas as instalações da universidade, entre as quais a 
academia de ginástica, piscinas, bibliotecas, laboratórios de com-
putadores e muito mais

• Admissão condicional em alguns dos cursos de graduação e 
pós-graduação

3001 Mercer University Drive
Atlanta, Georgia 30341

+1 678-547-6151
eli@mercer.eduhttp://mercer.edu/eli
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Por que você resolveu estudar 
nos Estados Unidos?
Porque ganhei uma bolsa de estudos que 
me deu a oportunidade de estudar nos Es-
tados Unidos.

Por que você escolheu o Instituto 
de Língua Inglesa (ELI) da 
Universidade da Flórida para 
estudar inglês? 
A fundação que me ofereceu a bolsa foi 
quem recomendeu o Instituto em razão 
de sua excelente reputação e qualidade de 
ensino.

Do que você mais gosta do ELI?
O ambiente confortável que ele oferece aos 
alunos. Um dos meus maiores receios antes 
da chegada nos Estados Unidos foi a possi-
bilidade de sofrer um choque cultural, mas 
o ELI ajudou muito na minha adaptação.

Do que você tem mais saudade 
ou sente mais falta?
Ficar longe da família e dos amigos mais 
próximos.

Há quanto tempo estuda nos 
Estados Unidos? Você acha que 
o curso de inglês vai te ajudar 
futuramente nos seus estudos em 
um universidade americana?
Eu estou aqui há cerca de um ano e um 
mês. Posso dizer que eu não falava inglês 
antes de começar a ter aulas no ELI e hoje 
eu sou capaz de conversar  com fluência. 
O curso vem me ajudando de muitas ma-
neiras. Por exemplo, me sinto pronto para 
compartilhar uma sala de aula com pessoas 
que são fluentes em inglês, consigo resol-
ver tarefas complexas que são requisitadas 
pelos professores e aprendi como me com-
portar na sala de aula.

O que mais lhe surpreendeu em 
relação à vida e  educação nos 
Estados Unidos?
Fiquei muito surpreso com a forma como 
as pessoas são amigáveis e educadas, e eu 
não esperava ter tanto ajuda dos professo-
res como eu tenho.

 Como você administra:
... as diferenças no idioma?
No início foi difícil me comunicar, mas 
com a ajuda dos professores e assistentes, 
tudo ficou muito mais fácil e divertido.

 ... as finanças? 
Tem sido fácil de lidar com minhas finan-
ças pois sou capaz de planejar tudo o que 
eu vou gastar no meu dia a dia.

Em que atividades você participa?
Tenho feito muitas viagens ao redor de 
Gainesville. As atividades organizadas pelo 
ELI são uma ótima maneira de se divertir e 
conhecer novas pessoas e lugares.

É fácil ou difícil fazer amigos nos 
Estados Unidos?
É muito fácil fazer amigos aqui, principal-
mente pela diversidade de culturas e o fato 
de que a maioria das pessoas estão a procu-
ra de bons amigos.

Quais são suas metas 
profissionais? A sua educação nos 
Estados Unidos será importante 
para atingí-las?
Meus objetivos são obter um diploma em 
medicina veterinária aqui nos EUA e, em 
seguida, voltar para o meu país onde pode-
rei compartilhar os meus conhecimentos 
com os nossos pecuaristas.

O que você aconselharia a outros 
estudantes do seu país que 
estejam pretendendo estudar nos 
EUA?
Estou certo de que quem tiver a oportu-
nidade de estudar nos Estados Unidos vai 
voltar para casa com uma perspectiva dife-
rente. Uma vez aqui, tente fazer o máximo 
de amigos possíveis, conviva com pessoas 
de outras culturas, conheça lugares diferen-
tes e desfrute de tudo o que puder. 

Ricardo Schmitz, 
estudante brasileiro, 
está estudando inglês 

no Instituto de Língua 
Inglesa da Universidade 

da Flórida (English 
Language Institute 
- ELI/University of 

Florida)
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APRENDA INGLÊS NO TEXAS
Você jamais conhecerá pessoas tão amigas

www.tiep.edu  www.tiep.edu/university-express

  Professores e funcionários qualificados
  Atividades extracurriculares
  Admissão condicional e isenção do TOEFL
  Certificados
  University Express: Seu caminho para um 

diploma universitário

Universidade de Loyola em 
Nova Orleans 
Cursos Intensivos de Inglês
• Programa acadêmico inovador e exigente
• Assistência individual com falantes nativos da língua inglesa
• Atividades culturais para explorar Nova Orleans
• Possibilidade de hospedagem no câmpus com estudantes americanos
• TOEFL institucional oferecido três vezes por ano sem custo extra
• Curso preparatório para a Universidade de Loyola Nova Orleans

www.loyno.edu/cie/liep
www.facebook.com/LIEPNewOrleans

Loyola Intensive English Program
6363 St. Charles Ave, Box 205
New Orleans, LA  70118  USA
Fone: +1.504.864.7543; Fax: +1.504.864.7548
liep@loyno.edu

Crie   Imagine   Explore

6000 16th Ave SW, Seattle WA 98106

           www.southseattle.edu/international
           cie@seattlecolleges.edu

SEATTLE, WASHINGTON, EUA

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO  
INTERNACIONAL

Preços acessíveis

Não exigimos teste de inglês

Admissão por transferência 
garantida

Turmas pequenas e interativas Atenção total para os alunos

Comunidade tranquila e 
segura

Programa de Transferência Universitária 2+2

Cursos Profissionalizantes e  
Técnicos

Cursos Intensivos de Inglês (IEP)

Bacharelado em Ciência Aplicada

Programa de Conversão do Ensino  
Médio

Cursos de Curta Duração Personalizados

95% Taxa de Transferência

41 Países Representados

Proporção Aluno-Professor

20 1:

Estamos localizados no belo bairro de West Seattle, a 
minutos do centro de Seattle. Nosso câmpus oferece 
vistas panorâmicas da cidade, da baía de Puget Sound e 
de cadeias de montanhas. Seattle se tornou uma líder em 
cultura, gastronomia e música. Venha descobrir porque 
ela é considerada uma das cidades mais bonitas do mundo.
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Este curso preparatório 
ajuda alunos admitidos 
condicionalmente 
a receberem até 24 
créditos universitários, 
enquanto melhoram sua 
habilidades na língua 
inglesa!

Uma maneira 
melhor de começar 
a universidade

* U.S. News & World Report, 2017

www.udel.edu/eli/at
University of Delaware English Language Institute (ELI) 

189 West Main Street, Newark, Delaware 19716, USA | +1-302-831-2674 | CAPadmissions@udel.edu

Transições 
      Acadêmicas

Classificada em 30º  lugar entre as  Melhores Universidades Públicas dos EUA!*

hospedagem
A cadA ano, milhares de famílias 

americanas recebem 
em seus lares e em seus corações pessoas de 
todos os lugares do mundo. Ao morar com 
uma família, o estudante pode observar, 
aprender e viver um novo estilo de vida e 
uma nova cultura, ao mesmo tempo em que 
pratica seus conhecimentos de inglês num 
ambiente familiar. A maioria das acomoda-
ções em casa de família são arranjadas por 
universidades, institutos de inglês intensivo 
e organizações internacionais de intercâm-
bio educativo.

Experiências bem sucedidas em casa de 
família ajudam a aliviar a saudade que os es-
tudantes sentem de casa. Para eles é como se 
tivessem encontrado uma segunda família 
que os ama e com quem eles se preocupam. 
Muitos estudantes consideram a estadia 
familiar uma excelente oportunidade de 
praticar a língua, de fazer uma imersão na 

Por Stacy Leonardcom uma família Americana

Muitos estudantes 
consideram a estadia familiar 
uma excelente oportunidade 
de praticar a língua, de fazer 

uma imersão na cultura 
americana e de desenvolver 
habilidades sociais para que 
possam se relacionar melhor 

com pessoas de todas as 
partes do mundo.

partilhar seu modo de vida. Os anfitriões 
envolvem seus hóspedes nas atividades do 
dia-a-dia, apresentam-os aos seus parentes e 
vizinhos e os incluem nos programas fami-
liares, como churrascos no verão, come-
morações de feriados e passeios a atrações 
turísticas locais.

As escolas e as empresas encarregadas de 
conseguir acomodação em casa de família 
podem providenciar hospedagens de cur-
to prazo, semestrais ou anuais. Em alguns 
programas, os estudantes ficam hospedados 
em dormitórios ou residências universitá-
rias durante a semana e passam os fins de 
semana e feriados com famílias anfitriãs. 
Estudantes e visitantes internacionais em 
geral gostam de se hospedar com famílias 
que tenham pessoas de idades ou interesses 
semelhantes.

O Instituto de Língua Inglesa (ELI) da 
Universidade de Delaware, oferece mais 

cultura americana e de desenvolver habili-
dades sociais para que possam se relacionar 
melhor com pessoas de todas as partes do 
mundo.

Experiência da vida cotidiana
O que torna a acomodação em casa de fa-
mília interessante é a experiência diária de 
conviver com pessoas que desejam com-

hospedagem
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Este curso preparatório 
ajuda alunos admitidos 
condicionalmente 
a receberem até 24 
créditos universitários, 
enquanto melhoram sua 
habilidades na língua 
inglesa!

Uma maneira 
melhor de começar 
a universidade

* U.S. News & World Report, 2017

www.udel.edu/eli/at
University of Delaware English Language Institute (ELI) 

189 West Main Street, Newark, Delaware 19716, USA | +1-302-831-2674 | CAPadmissions@udel.edu

Transições 
      Acadêmicas

Classificada em 30º  lugar entre as  Melhores Universidades Públicas dos EUA!*



Universidade de Delaware 
(University of Delaware) 
Instituto de Língua Inglesa
No Instituto de Língua Inglesa 
da Universidade de Delaware 
(ELI), há mais de 200 famílias 
hospedeiras disponíveis para 
os estudantes. Muitas delas 
têm hospedado estudantes 
por muitos anos. Sempre 
ouvimos que nossos anfitriões 
desenvolvem uma relação 
tão próxima com nossos 
alunos que no futuro decidem 
a viajar para os países de 
origem dos estudantes para 
conhecer suas famílias, assistir 
seus casamentos e visitar os 
“netos internacionais.

de 175 estadias em casas de família em 
Newark, Delaware. Muitas dessas famílias 
desenvolvem laços fortes com seus hóspedes 
estudantes e consequentemente viajam aos 
seus países para conhecer suas famílias, par-
ticipar de casamentos e visitar seus “netos 
internacionais.”

A Universidade de Delaware oferece 
também um “programa de famílias hospedei-
ras” para estudantes que vivem em alojamen-
tos universitários ou apartamentos. Mais de 
150 famílias adotam um ou mais estudantes 
e se tornam sua família americana. Embora 
os estudantes não vivam em suas casas, eles 
são convidados frequentemente para, ativi-
dades como refeições ou uma noite de jogos. 
As famílias providenciam o transporte de 
volta. Tudo isso gratuitamente!

São cinco planos de refeições nas 
estadias familiares da Universidade de 
Delaware:
+  Tradicional: todas as refeições, exceto 

almoço em dias letivos
+  Padrão: cinco jantares e sete cafés da 

manhã
+  Somente jantares
+  Somente o café da manhã
+  Nenhuma refeição: Os alunos pre-

param suas próprias refeições na cozinha 
de suas casas. Os anfitriões levam os es-
tudantes para compras no supermercado 
todas as semanas.

Adaptando-se ao seu novo lar
A acomodação em casa de família quase 
sempre requer adapatação. A maioria dos 
anfitriões dá ao estudante uma lista de re-
gras simples que devem ser seguidas. São 

regras sobre as refeições, o uso da internet e 
televisão, a lavagem de roupa, como manter 
o quarto e banheiro limpos e como usar o 
dinheiro.

É importante que as universidades que 
oferecem acomodação em casa de família 
estabeleçam padrões para a aprovação das 
que participarão do programa. Por exem-
plo, na Universidade de Delaware, todas as 
famílias hospedeiras situadas a mais de 1,5 
quilômetro de distância do câmpus devem 
providenciar transporte de ida e volta para 
as aulas diariamente. Devem também for-
necer aos estudantes quartos mobiliados 
com escrivaninhas, uma boa cama, roupa de 
cama limpa, cômoda, armário e boa ilumi-
nação para que os estudantes se sintam bem 

recebidos.
As famílias são selecionadas cuidadosa-

mente para se ter a certeza de que eles têm o 
desejo e a paixão em hospedar o estudante 
e o interesse em outras culturas. Encontros 
anuais, telefonemas e emails mantêm os 
anfitriões atualizados para que eles este-
jam sempre sigam os padrões de uma boa 
hospedagem. 

Infelizmente, nem todas as acomoda-
ções em casa de família são perfeitas. Oca-
sionalmente, surgem problemas que não 
podem ser resolvidos. Em tais casos, o es-
tudante pode solicitar a troca de família ou 
considerar outras opções de moradia. 

Beneficie-se de sua estadia 
familiar
A família hospedeira terá curiosidade sobre 
o seu país e a sua família. Eles ficarão felizes 
em celebrar as sua tradições. Traga fotogra-
fias de sua cidade, escola, amigos e famili-
ares. Se desejar, traga também pequenas 
lembranças típicas do seu país.

Estadias com família proporcionam aos 
estudantes uma experiência enriquecedora 
e excelentes habilidades sociais—atributos 
que os ajudarão a conseguir um melhore 
emprego quando retornarem aos seus países 
de origem. Se você estiver disposto a apren-
der e for aberto e flexível, você, terá uma das 
experiências mais empolgantes e recompen-
sadoras ao morar nos Estados Unidos.  

Stacey Leonard (homestaydelaware@gmail.
com) é a Diretora de Hospedagem Familiar do 
Instituto de Língua Inglesa da Universidade de 
Delaware (udel.edu/eli).
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 O Curso Intensivo de Inglês prepara estudantes do  
mundo todo em inglês como segunda língua. 

u  Cinco níveis de ensino — iniciante a avançado
u  Curso completo que inclui técnicas de estudos e orientação 

acadêmica 
u Atividades sociais, culturais e recreativas semanalmente
u		Admissão	condicional	na	UM	para	alunos	qualificados	

academicamente 
u  Sessão completa de 12 semanas ou meia sessão de 06 semanas 

TheUMiep Siga-nos: 

PARA MAIS INFORMAÇÃO:

continue.miami.edu/iepusa  
Ou ligue (305) 284-2752

UNIVERSIDADE DO MISSISSIPPI 
Cursos Intensivos de Inglês 
 

•  Várias bolsas de estudos disponíveis

•  Um dos «10 Câmpus Mais Seguros da Nação» 

•  Uma das 128 universidades de pequisa dos EUA reconhecidas 
pela Fundação Carnegie

•  A uma curta distância de carro de Memphis, Nova Orleans, 
Nashville e Atlanta

iep.olemiss.edu

iep@olemiss.edu

620 All American Dr,  PO Box 1848  University, MS 38677-1848 
+1-662-915-1560
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A qui estão algumas orientações para 
que o processo de obtenção do seu 
visto de estudante seja tranquilo e 

bem sucedido.
Conseguir um visto de estudante para 

os Estados Unidos é demorado, mas pode 
ser um procedimento surpreendentemente 
fácil e recompensador. Em muitos países, 
o número de vistos de estudantes emitidos 
pelos Estados Unidos aumentou significa-
tivamente no ano passado.

Embora o processo de solicitação de 
um visto de estudante internacional ou vis-
to de intercâmbio possa ser confuso, cente-
nas de milhares de estudantes conseguem 
atender os requisitos do visto anualmente. 
No ano passado, foram emitidos 471.712 
vistos de estudantes (F-1).

Quando você é aceito como estudante 
de período integral numa universidade ou 
escola de inglês nos EUA, a escola enviará 
a você um documento chamado formulá-
rio I-20, que é o formulário de solicitação 
do visto F-1.

Se você for um visitante de intercâm-
bio, a organização ou órgão governamental 
dos EUA que patrocina a sua vinda deverá 
lhe enviar um formulário DS-2019 para 
solicitação do visto J-1.

1  EM PRIMEIRO LUGAR, sua escola 
ou universidade lhe enviará um formu-

lário confirmando sua aceitação em uma 
instituição autorizada pelo Serviço de Na-
turalização e Cidadania dos EUA (USCIS, 
na sigla em inglês) para inscrever-se como 
estudante não imigrante (formulário I-20 
para obtenção do visto F-1 ou formulário 
DS-2019 para o visto J-1). Você deverá ler 
e assinar esse formulário.

Verifique com cuidado se o nome que 
consta na formulário de inscrição na es-
cola está escrito exatamente como em seu 
passaporte. Verifique também se a escola 
escreveu corretamente seu nome, como 
aparece no passaporte, no formulário I-20 
ou DS-2019.

Todos os nomes de solicitantes de 
vistos são investigados por questões de se-
gurança. Cidadãos e estudantes de alguns 
países que pretendem estudar algumas ma-
térias específicas na universidade podem 
ter que passar por uma triagem adicional 
que acrescenta algumas semanas ao proces-
so. Novamente, é essencial fazer o pedido 
do visto com bastante antecedência.

2  EM SEGUIDA, será necessário mar-
car uma entrevista para tirar o visto e 

Tipos de vistos de estudante:
Um estudante de tempo integral recebe um visto F-1 ou M-1.

Esposa e filhos de estudantes recebem vistos F-2 ou M-2.

Um visitante de intercâmbio recebe o visto J-1. Visitantes de intercâmbio 
vão aos EUA para consultas, treinamento, pesquisa ou ensino, ou para um 
cargo de Au Pair ou emprego temporário.

Obtenção do 

Visto de
estudante

Por William Fish
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pagar algumas taxas. Os vistos de estudan-
tes podem ser emitidos até 120 dias antes 
da data de início do curso que consta no 
formulário I-20. Vistos de visitantes de in-
tercâmbio podem ser emitidos a qualquer 
momento antes da data que consta no DS-
2019. Você deve pedir o visto o mais cedo 
possível.

Toda as embaixadas dos EUA têm uma 
página com instruções de como marcar 
uma entrevista para o visto e com infor-
mações sobre o processo de solicitação do 
visto. O website da embaixada em seu país 
pode ser encontrado em usembassy.gov.

A página também tem informações 
do tempo de espera para tirar o visto em 
seu país. Solicitantes de visto de estudan-
te devem ter prioridade na embaixada ou 
consulado. Assim, se o curso acadêmico 
começar em breve, explique isso ao solici-
tar o visto.

Sugerimos também visitar ou con-
tatar o escritório de orientação do 
EducationUSA afiliado ao Departamento 
de Estado dos EUA em seu país. Eles estão 
espalhados pelo mundo e relacionados em 
educationusa.info/centers.php. Os fun-
cionários desses centros poderão lhe dizer 
onde fazer o pagamento das taxas do visto 
e como marcar uma entrevista.

Será cobrada uma taxa de US$200 para 
amortizar o custo do sistema de computa-
dores usado para registrar sua estadia nos 
Estados Unidos (SEVIS, na sigla em in-
glês). Essa taxa pode ser paga com um car-
tão de crédito internacional válido. Acesse 
fmjfee.com/index.html para pagar a taxa. 
Imprima e guarde uma cópia do recibo. A 
taxa do SEVIS deve ser paga pelo menos 
três dias antes da data da entrevista do vis-
to. Leve uma cópia do recibo para a entre-
vista do visto.

Também será necessário pagar uma 
taxa de solicitação de visto de US$160. O 
pagamento pode ser feito na embaixada ou 
consulado dos EUA em seu país ou em um 
banco designado pela embaixada. As in-
formações específicas de onde pagar a taxa 
de solicitação de visto podem ser encon-
tradas no website da embaixada dos EUA 
em seu país.

3 EM TERCEIRO LUGAR, os Es-
tados Unidos estão usando um novo 

formulário de solicitação de visto de não 
imigrante, DS-160, que deve ser preenchi-
do on-line. Esse formulário substitui todos 
os outros formulários. Instruções para o 
preenchimento e links para obter o for-
mulário podem ser encontrados em travel.
state.gov/visa/forms/forms_4230.html. 
O website da embaixada ou consulado dos 
EUA em seu país pode ser encontrado em 
usembassy.gov. Acesse a seção de vistos 
e leia sobre o procedimento correto atual 
para vistos de não imigrantes.

Preencha todo o formulário DS-160 
on-line. Lembre-se de usar exatamen-
te a mesma grafia e ordem de seu nome 
como consta no passaporte. Em seguida, 
imprima o formulário preenchido e leve-
-o consigo para a entrevista do visto na 
Embaixada.

Você deverá submeter sua foto ao pre-
encher o formulário DS-160 on-line. Sua 
foto deverá estar no formato explicado na 
seção “Requisitos da fotografia”: https://
travel.state.gov/content/visas/en/general/
photos/digital-image-requirements.html. 
Se não conseguir enviar a foto on-line, leve 
a foto quando for para a entrevista.

4 PREPARE-SE PARA A ENTRE-
VISTA. É extremamente importante 

que você solicite o seu visto muito tempo 
antes da data de início das aulas. Se possí-
vel, solicite-o três meses antes da data pla-
nejada da viagem aos EUA. Isto garantirá 
um prazo extra de tempo se houver atrasos 
na embaixada ou se você quiser recorrer da 
decisão caso o visto seja negado.

A roupa que se veste é importante. 
Considere a entrevista um evento formal. 
Roupas formais de trabalho são apropria-
das. As primeiras impressões são funda-
mentais, pois haverá pouco tempo para 
falar com o agente consular, que costuma 
ter poucos minutos para fazer a entrevista 
e tomar uma decisão.

Prepare-se para dar informações de 
modo rápido e completo. Se não conse-
guir responder às perguntas em inglês e o 
agente consular não falar a sua língua, você 
pode pedir um intérprete. Falar inglês não 

é uma exigência para se obter o visto de es-
tudante. Na verdade, milhares de estudan-
tes vão aos Estados Unidos todo ano para 
aprender inglês.

O agente consular precisa conhecer 
seus objetivos específicos, acadêmicos ou 
profissionais, para estudar nos Estados 
Unidos. Prepare-se para explicar por que é 
melhor fazer estudos da sua área específi-
ca nos Estados Unidos do que em seu país. 
Prepare-se para dizer exatamente o que vai 
estudar e para que profissão os estudos que 
fará nos EUA irão prepará-lo. Fale calma-
mente sobre seus planos educacionais, de 
maneira clara e concisa.

Se for aos EUA para aprender inglês 
e depois fazer um curso superior, prepa-
re-se para explicar o seu plano de estudos 
completo. Lembre-se que não basta dizer 
“é melhor estudar nos Estados Unidos”. 
Dê motivos válidos para explicar por que 
isso será melhor para você. Os agentes 
consulares querem respostas diretas e ho-
nestas para as perguntas que fazem. Eles 
geralmente não veem com bons olhos os 
solicitantes que dão respostas vagas, me-
morizam respostas ou fazem comentários 
exagerados das maravilhas e belezas dos 
Estados Unidos.

Você terá que explicar detalhadamente 
por que quer estudar em uma escola espe-
cífica e dar informações sobre a escola e so-

No ano passado foram emitidos 471.712 vistos de estudantes F-1 e atualmente 
existem 1,208,074 milhões de estudantes nos Estados Unidos com vistos F e M!

6 dicas Em sua entrevista 
para tirar o visto
+  Vista-se com paletó e gravata 

ou vestido
+  Seja específico ao responder 

às perguntas
+  Traga extratos bancários ou 

comprovante de emprego
+  Forneça detalhes sobre os 

seus planos de estudo
+  Fique calmo e aja 

profissionalmente
+  Diga a verdade

Se o visto for aprovado, ele 
estará disponível dentro de 
poucos dias.  
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bre o lugar onde vai morar (residência es-
tudantil, casa de família ou apartamento).

Se estiver planejando concluir o cur-
so universitário em seu país após estu-
dar inglês nos Estados Unidos, traga um 
comprovante de que é estudante em seu 
país. Apresentar uma carta de um profes-
sor universitário apoiando seu plano de 
estudo pode ser útil. Os jovens em todo 
o mundo costumam não ter certeza sobre 
seus planos. Entretanto, na entrevista do 
visto, é melhor dar respostas definidas. Se 
você parecer incerto sobre o que fará, o 
agente consular pode pensar que você, na 
realidade, quer ir aos Estados Unidos por 
outros motivos sem ser estudar.

As notas são importantes. Se suas notas 
não forem boas, prepare-se para explicar o 
que fará para ter êxito nos Estados Unidos. 
Uma carta do diretor ou de um professor 
de sua escola, ou da escola que o admite 
nos EUA, explicando como o curso nos 
Estados Unidos pode ajudá-lo ou expli-
cando por que a possibilidade de êxito é 
boa pode ser bastante útil. Se existirem cir-
cunstâncias especiais (por exemplo, faleci-
mento ou doença na família imediata) que 
contribuíram para as notas baixas, peça 
que a escola explique tais circunstâncias.

O Departamento de Estados dos EUA 
(DOS na sigla em inglês) implemen-
tou uma ferramenta on-line para que os 
solicitantes de vistos de imigrante e não 
imigrante verifiquem o andamento de sua 
solicitação: https://ceac.state.gov/CEA-
CStatTracker/Status.aspx. 

Capacidade financeira
Para morar e estudar nos Estados Unidos, 
é preciso ter uma capacidade financeira 
adequada e que possa ser comprovada. As 
solicitações de visto geralmente têm mais 
possibilidade de serem aprovadas quando 
existe apoio financeiro da família, de em-
pregadores ou de instituições patrocinado-
ras em seu país.

Se seus pais pagarem pelos seus es-
tudos, leve documentos que mostrem a 
origem da renda da família. Leve uma 
carta dos empregadores de seus pais di-
zendo o que eles fazem, há quanto tempo 
trabalham em sua organização e o quanto 
ganham.

Quando os agentes consulares veem 
informações contraditórias ou sem lógica, 
eles não aprovam o visto. Se sua família de-
monstrar uma renda suficiente apenas para 
mantê-lo nos Estados Unidos, o agente 

terá suspeitas.
Grandes somas de dinheiro em contas 

bancárias podem não bastar como prova 
de capacidade financeira. Quanto a infor-
mações de contas bancárias, peça a alguém 
do seu banco uma carta que declare há 
quanto tempo a conta existe e o saldo mé-
dio daquela conta neste período. Isso deve-
ria bastar para convencer o agente consu-
lar que você e sua família têm um histórico 
antigo e estável de negócios com o banco.

“Intenção de voltar”
A maioria das solicitações de vistos de 
estudante e de intercâmbio é aprovada. A 
causa mais comum para que um visto não 
seja aprovado é o fato de a pessoa que soli-
citou o visto não comprovou para o agente 
consular que voltará para seu país depois 
de terminar os estudos nos EUA. Esta re-
gra é chamada de Seção 214.b.

Para avaliar a sua “intenção de voltar” 
ao país de origem, o agente consular lhe 
fará uma série de perguntas sobre suas raí-
zes em seu país de origem e seus planos de 
estudo. Novamente, será preciso compro-
var para o agente consular que sua família 
tem capacidade de pagar o primeiro ano 
de sua estada nos Estados Unidos e que 
você tem planos realistas para financiar o 
restante de seu curso.

Você deverá ter todos os documentos 
exigidos, incluindo o I-20 ou DS-2019, o 
formulário DS-160 e o recibo de paga-
mento do SEVIS. Você deverá levar tam-
bém documentos que comprovem como 
pagará os seus estudos e por que retornará 
ao seu país. Alguns documentos que po-
dem ser usados são passaportes anteriores 
mostrando viagens ao exterior, holerites de 
pagamento e extratos bancários, documen-
tos de família e históricos escolares.

Se o visto for negado...
Se a sua solicitação de visto não for apro-
vada, ainda se pode fazer algo para reverter 
a recusa. Pode-se pedir uma revisão da 
decisão. Na maioria das vezes, é preciso 
apresentar documentação adicional que 
não havia sido encaminhada junto com o 
pedido inicial. Em alguns casos, o agente 
consular pode pedir documentos adicio-
nais, como comprovação de emprego ou 
de propriedade de imóvel ou negócio. For-
neça todas as informações requisitadas.

Um fax ou e-mail da escola americana 
à embaixada ou ao consulado dos EUA 
em sua cidade, contendo detalhes de suas 
qualificações e pedindo que se reconside-

re a solicitação, pode ajudar a conseguir a 
aprovação. O fax deve ser enviado para o 
chefe de vistos de não-imigrantes (Chief 
of Nonimmigrant Visas) no posto consu-
lar em questão. Os números de fax e tele-
fone constam no website do Departamen-
to de Estado em usembassy.state.gov.  

William Fish reúne-se regularmente com agentes 
de assuntos consulares dos EUA na cidade de 
Washington e em embaixadas e consulados no 
exterior. Ele é presidente do Conselho Internacional 
de Educação de Washington (Washington 
International Education Council), que promove 
intercâmbios internacionais educativos. Ele pode 
ser contatado pelo email: wfish@washcouncil.org, 
www.washcouncil.org.

O que mudou?
É mais fácil falar sobre o que não 
mudou. Os vistos para estudar nos 
EUA continuam sendo emitidos. 
As universidades, escolas de 
internatos e cursos de inglês 
continuam recebendo estudantes 
internacionais provenientes de 
qualquer país. 

Os oficiais consulares estão 
mais exigentes com todos os 
solicitantes de vistos. Isso significa 
simplesmente que você estar 
bem preparado para a entrevista 
do visto. Siga as instruções neste 
artigo. Você deverá explicar em 
uma breve entrevista por que quer 
estudar nos Estados Unidos, o 
que pretende estudar e como isso 
vai lhe preparar para trabalhar no 
seu país ao terminar seus estudos. 
Você provavelmente terá que 
explicar também por que escolheu 
a escola que lhe aceitou e como 
pagará pelos seus estudos e gastos 
pessoais.

O tempo de espera para as 
entrevistas e emissão dos vistos 
poderá ser maior; por isso é muito 
importante solicitar o visto com 
bastante antecedência. Os vistos 
de estudantes só podem ser 
emitidos em até 120 dias antes do 
início de seu curso.
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Cursos Profissionalizantes Acelerados (ACPs)
Aumente seu conhecimento profissional e habilidades 
de negócios globais com nossos cursos de 3, 6 e 9 
meses.
n  Administração de Empresas
n  Operações e Gestão de Negócios Internacionais
n  Finanças Internacionais
n  Gestão Global de Recursos Humanos
n  Direito Empresarial Internacional
n  Marketing
n  Mídia e Comunicações Globais
n  Ciência de Dados e Analítica Preditiva para Professionais de 

Negócios
n  Turismo Internacional e Hotelaria
n  Gerenciamento de Projetos
n  Engenharia de Desenho de Comunicações de Sistemas 

Embarcados
n  Ensino de Inglês como Língua Estrangeira (TEFL)

• OBTENHA SUA DIFERENÇA EM UMA DAS 10 MELHORES UNIVERSIDADES PÚBLICAS DOS EUA

• UTILIZE NOVAS HABILIDADES E CONCEITOS EM SITUAÇÕES DE TRABALHO DO MUNDO REAL

•  CURTA A FANTÁSTICA COSTA DA CALIFÓRNIA E  SEU DINÂMICO CLIMA EMPRESARIAL

Fone: +1-949-824-5991  
Email: ip@extension.uci.edu 
ip.extension.uci.edu      

More e Estude  
                    n o  S u l  d a  C a l i f ó r n i a !
More e Estude

ACP	 ACP	 		Estágio

Também Disponíveis Programas de Preparação Universitária para Estudos de Graduação de Pós-Graduação

Estágio (e preparação para o OPT)
Encare projetos de trabalho, obtenha créditos 
acadêmicos e faça contatos profissionais nesses três 
meses de trabalho não remunerado.
n  Opcional após todos os cursos ACPs
n  Receba orientação e apoio da equipe de estágios
n  Preparação para o Treinamento Prático Opcional (OPT):

 

Cursos de Língua Inglesa
Melhore seu inglês para avançar sua carreira 
profissional e/ou estudar em universidades 
americanas.
n  Curso de Inglês Intensivo (ESL) de 10 semanas
n   Cursos de 4, 8 e 12 semanas de Inglês Empresarial e 

Conversação & Cultura

Universidade da
Califórnia, Irvine

OPT
Trabalho	remunerado	

por	até	12	meses



   2  anos em um  
community college

+ 2  anos em uma 
universidade

= 4  anos (grau de 
bacharel)

acordos  
2 + 2Comece o seu curso 

de graduação em um 
community college

M uitos estudantes americanos—e 
90.000 estudantes internacionais—
estudam em um community college 

nos dois primeiros anos dos estudos de 
nível universitário nos EUA. Com quase 
1200 community colleges no país, este mode-
lo oferece muitas vantagens quando compa-
rado com o fato de cursar todos os quatro 
anos em uma universidade. A anuidade dos 
community colleges geralmente é significati-
vamente mais baixa, as turmas são menores 
e os estudantes contam com um apoio bem 
forte. E muitas das vezes, os community 
colleges servem como uma preparação para 
cursos de quatro anos em universidades de 
prestígio.

Uma das grandes vantagens da educação 
superior americana é a facilidade com que 
os estudantes podem transferir-se de uma 
faculdade ou universidade para outra. Para 
os estudantes que planejam obter um grau 
de bacharel, a transição de um community 
college para os últimos dois anos da univer-
sidade pode ser bem fácil Os estudantes fre-
quentam um community college para obter 
os requisitos de educação geral básica para 
depois transferir-se para uma universidade. 
Lá, eles poderão cursar matérias avançadas 
para concluir os requisitos da bacharelado. 
Esta abordagem é conhecida como “2 + 2”, 
embora possa levar mais de quatro anos 
para concluir todas as matérias necessárias 
para a grau de bacharel.  

Na verdade, muitos orientadores uni-
versitários aconselham os estudantes a 
frequentar o curso de transferência de um 
community college primeiro, para depois se 
transferirem para uma universidade para os 
últimos dois anos. Por exemplo, alunos do 
Santa Monica College, um community col-
lege, têm se transferido para a UCLA após 
receberem o diploma de conclusão do curso 
de dois anos. 

Facilitando a transferência
Muitas faculdades e universidades têm 
acordos especiais conhecidos como “acor-
dos de articulação” ou parcerias de Garantia 
de Transferência para Admissão (TAG, na 
sigla em inglês) com outras instituições. Os 
acordos de articulação ajudam a garantir 
que as matérias cursadas em um communi-
ty college sejam transferidas facilmente para 
as instituições parceiras sem perda ou com 
pouca perda de créditos. Por exemplo, as 10 
faculdades do sistema Maricopa Commu-
nity Colleges na região metropolitana de 
Phoenix, no Arizona, trabalham em con-
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Moraine Valley Community College 
Um lugar fantástico para começar sua educação nos EUA

Moraine Valley Community College  •  Office of International Student Affairs
9000 W. College Parkway, Palos Hills, IL 60465-2478

Email: international@morainevalley.edu  •  Fone: +1-708-974-5334

 www.morainevalley.edu/international

• Mais de 100 cursos acadêmicos oferecidos

• Inglês intensivo; o TOEFL não é exigido

• Serviços de chegada e semana de orientação

• Acomodação garantida com opções de estadia 
familiar

• Treinamento profissional (mais de 60 cursos 
diferentes)

• Facilidade de transferência universitária garantida

• Transferência para universidades em todos os EUA

• Atenção pessoal o tempo todo

• Apoio ao estudante internacional

• Localização conveniente - 23 km de Chicago, a 3ª 
maior cidade dos EUA

• Ambiente tranquilo e seguro

• Câmpus completo e salas de aulas com tecnologia 
de última geração

• Turmas pequenas e professores atenciosos

• Centro de belas artes, laboratórios de ciência, centro 
de negócios, academia de ginástica, ginásios, 
esportes, clubes e atividades estudantis



+ A ADMISSÃO É MAIS FÁCIL. 
Os requisitos acadêmicos e de pontuação 
no TOEFL (Teste de Inglês com Língua 
Estrangeira) geralmente são mais baixos 
para a admissão nos community colleges 
americanos do que nas instituições de 
quatro anos. Muitos community colleges 
também oferecem cursos de ESL (Inglês 
como Segunda Língua) ou de matemática 
para alunos cuja pontuação seja baixa demais 
para poder começar os estudos acadêmicos 
imediatamente.

+ CUSTOS MAIS BAIXOS. 
A anuidade em community colleges pode 
ser de 20% a 80% menos do que faculdades 
e universidades americanas de quatro anos. 
Isso representa uma tremenda economia 
nos primeiros dois anos de um curso de 
graduação.

+ O NÚMERO DE ESTUDANTES. 
inscritos em matérias, ou na instituição 
como um todo, geralmente é menor 
do que em escolas de quatro anos. Os 
professores e orientadores conseguem dar 
atenção individualizada aos alunos. Muitos 
estudantes americanos e internacionais 
contam que frequentar escolas pequenas nos 
primeiros dois anos os ajudou a fazer uma 
boa transição para os últimos dois anos em 
escolas maiores.

+ O AMBIENTE DAS SALAS  
DE AULA É MAIS SOLIDÁRIO. 
No sistema educacional dos EUA, os 
estudantes geralmente competem por 
melhores notas. Os estudantes internacionais 
que não falam inglês fluentemente estão 
em desvantagem. Geralmente, eles saem-
se melhor e sentem-se melhor em turmas 
pequenas, onde existe menos competição. 
Além disso, os community colleges 
normalmente têm aulas de reforço grátis 
para ajudar no sucesso dos estudantes.

+ A ADAPTAÇÃO É MAIS FÁCIL. 
Dois anos em um community colleges pode 
ajudar um estudante internacional a melhorar 
sua fluência na língua inglesa e acostumar-se 
com o sistema educacional e a cultura dos 
EUA.

Qual é a diferença?
Community colleges são 
diferentes de universidades de 
quatro anos. Veja como:

Feiras Internacionais de Transferência
Muitos community colleges realizam “feiras de 

transferências” para seus estudantes conhecerem as 
oportunidades de graduação em universidades de quatro 
anos. Nessas feiras, geralmente realizadas no auditório da 
escola no próprio câmpus, os estudantes têm oportunidade 
de conversar com representantes de admissões de 
universidades de prestígio de todo o país.

Por exemplo, um estudante internacional de um 
community college de Seattle pode transferir-se do estado 
de Washington para lugares como Califórnia ou Nova 
Iorque. Representantes de outras universidades dos EUA 
vêm para as feiras internacionais de transferência para 
recrutar ótimos estudantes internacionais para o terceiro e 
quarto anos em suas universidades. 

Algumas vezes, diversos community colleges de uma 
mesma região fazem feiras em conjunto para que possam 
atrair mais universidades para um evento que ocorre em 
mais de uma dia.   

junto com a Universidade do Arizona, Universidade Estadual do Ari-
zona e Universidade do Norte do Arizona para garantir que os cursos 
do Maricopa sejam transferíveis.

As parcerias de Garantia de Transferência para Admissão Universitá-
ria garantem a admissão de estudantes de community colleges ao atender 
requisitos específicos definidos pela universidade. Esses requisitos podem 
incluir média de notas específica, cursos e pontuação do TOEFL. Alguns 
cursos de graduação não fazem parte das parcerias TGA. Por exemplo, 
Administração de Empresas não faz parte das parcerias de TGA da Uni-
versidade da Califórnia em Irvine. 

A maioria dos acordos de articulação e TGAs são feitos entre commu-
nity colleges e faculdades e universidades de quatro anos que ficam no 
mesmo estado, mas nem sempre. Por exemplo, todos os 115 community 
colleges da Califórnia têm acordos de articulação com o sistema da Uni-
versidade Estadual da Califórnia (CSU) e com o sistema da Univer-
sidade da Califórnia (UC). Ou seja, se um estudante completar os requi-
sitos de educação básica da Universidade Estadual da Califórnia ou da 
Universidade da Califórnia no Santa Monica College, ele pode transfe-
rir-se para uma das universidades e fazer os últimos dois anos que faltam 
para a graduação. 

Essas parcerias dão aos estudantes a oportunidade de economizar 
dinheiro com os menores custos de um community college e ainda assim 
transferir-se e terminar o curso em uma universidade de primeira classe.

Escolher entre as Artes e as Ciência para estudar depende do que os 
estudantes planejam para o seu campo principal de estudo. Durante os 
dois primeiro anos, os alunos estudam uma grande variedade de matérias 
nas áreas de humanas, ciências sociais e matérias básicas para poderem es-
tar preparados para a área de estudo principal.

Não permita que alguns dos desafios da transferência o desanimem. Se 
planejar com antecipação, a transferência poderá ser uma ótima manei-
ra de conquistar suas metas de formação e enriquecer sua experiência de 
estudar em uma instituição de ensino superior americana. Da mesma ma-
neira que mudar de marcha em um carro permite alcançar maior potência 
e velocidade, a transferência de uma faculdade ou universidade para outra 
também pode impulsioná-lo em direção a grandes conquistas.  
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Veja as Vantagens:
•  Turmas pequenas com uma média de 20 alunos ou menos.
• Curso de inglês intensivo de renome nacional para alunos de qualquer nível de 

inglês e com professores empenhados no seu sucesso. Não exigimos o TOEFL!
• Economize dinheiro! Preços bem menores do que os de uma universidade.
• Acordos com várias faculdades e universidades facilitam a transferência universi-

tária 2+2 ( 2 anos no ECC + 2 anos na universidade).
•  Adquira as habilidades que empregadores querem e que você precisa para entrar 

logo no mercado de trabalho.
• Programa completo de orientação e atividades para alunos internacionais.
• Orientação profissional sobre os regulamentos do visto de estudante F-1 oferecida 

por simpáticos funcionários.
• Aulas individuais de reforço e outros programas de apoio acadêmico.
•  Ajuda no processo de adaptação à vida na universidade e cultura dos EUA.
• Programa de estadia com famílias americanas permite que os alunos participem 

da vida e costumes americanos, melhorem suas habilidades na língua inglesa e 
interajam com a comunidade enquanto moram com um família americana.

Elgin Community College
1700 Spartan Dr.

Elgin, IL 60123 
U.S.A.

WEB: www.elgin.edu/international     EMAIL: internationaladmissions@elgin.edu    PHONE: +1-847-214-7809

GARANTA UM FUTURO BRILHANTE NO ELGIN COMMUNITY COLLEGE

               

        

    

    

       
 

               

            

Inscreva-se já!
• Programas de Artes e Ciências

•  Transferência Garantida para 
Universidades Importantes 

•  Cursos Intensivos de Inglês

•  Associação do Estudante 
Internacional 

Encontre-nos no Facebook em:  
Cerritos College Office of  
International Student Services

Office of International Student Services
11110 Alondra Blvd.

Norwalk, California 90650 U S A
562-860-2451 ext. 2133   

oiss@cerritos.edu

http://cms.cerritos.edu/oiss

Estudantes 
Internacionais são 

Bem-vindos no Sul da 
Califórnia

Cerritos College
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Nos Estados Unidos, a palavra “school” (escola) é utilizada para referir-
-se a qualquer estabelecimento de ensino —seja um “college”, uma 

universidade, uma academia de inglês, um segundo grau, ou um programa 
de pós-graduação.

Depois do ensino médio, muitos americanos que preferem um ambien-
te menos competitivo ingressam primeiro num “community college”, onde 
recebem, ao final de dos anos, um diploma de “Associate”. Outros alunos 
vão diretamente para um “college” ou universidade.

O que são as “undergraduate schools”? 
Tanto o “college” como a “university” são considerados “undergraduate 
schools” (escolas de nível superior). Ainda que a organização dos dois seja 
um pouco diferente, ambos oferecem um diploma de graduação, o “Bache-
lor’s Degree”, depois de aproximadamente quatro anos de estudos.

Quando se usa a palavra “college”? 
Quando se fala de educação de nível superior, seja universidade ou “college”, 
os estudantes americanos preferem usar a palavra “college” em vez de “uni-
versidade”. Para dizer “frequentar universidade” e “obter um diploma uni-
versitário”, costuma-se dizer “go to college” e “earn a college degree”.

O que é uma “university”?
Uma universidade (“university”) consiste num grupo de escolas que 
oferecem cursos do nível de “undergraduate” (graduação) e de “graduate” 
(pós-graduação). Algumas destas escolas são “colleges” ou “undergraduate 
schools”, que concedem diplomas de “Bachelor’s” (bacharelado). As outras 
escolas, chamadas de “graduate schools” (de pós-graduação), fornecem 
diplomas de “Master” (mestrado) e “Doctorate” ou “Ph.D.” (doutorado).

O que é um “college”?
A maioria dos “colleges” são escolas independentes, que não faz parte de 
uma universidade. Ainda que a maioria dos “colleges” se dedique exclusiva-
mente aos estudos de graduação, existem alguns que oferecem programas 
de pós-graduação em áreas especiais.

Quando se usa a palavra “university”?
Como geralmente só as universidades oferecem programas de pós-gradua-
ção, os alunos americanos preferem usar a palavra “university” e não “colle-
ge” quando se referem aos cursos de pós-graduação. 

“University”
“School,”
“College” e

“Os estudantes precisam 
ser dinâmicos e pensar mais 

além para ter uma grande 
experiência nas salas de 

aulas americanas.”
—Thao Tran, estudante do 
Vietnam, está estudando 

Bioquímica no North  
Seattle College
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Venha Fazer Parte Do 
Nosso Campus!

• Cleveland, situada em Ohio,  
no meio-oeste dos EUA, é uma cidade 
multicultural e acolhedora

• A Cleveland State University (CSU) aceita 
a conclusão do IELP como comprovante de 
proficiência em língua inglesa para admissão  
em seus cursos

•   A CSU oferece  
cursos de graduação  
e pós-graduação em muitas 
áreas diferentes

•   O IELP fornece orientação, assessoria, acesso  
aos serviços do campus e atividades mensais, assim 
como professores qualificados e experientes

• Início dos cursos em janeiro, maio e agosto

• Cursos personalizados para grupos em junho e julho 

Entre em contato conosco:
Email: esl@csuohio.edu   Tel: (216) 875-9669 

www.csuohio.edu/ielp 

Cleveland State University 
Programa Intensivo de Língua Inglesa (IELP)

CITY COLLEGE  
OF SAN FRANCISCO
50 Phelan Avenue
San Francisco, CA  94112
admit@ccsf.edu  +1 415-239-3000

www.ccsf.edu/international  

ESTUDE EM

O CCSF é uma das 10 melhores faculdades de dois anos ("community 
colleges") que preparam alunos para transferência à Universidade da 
Califórnia (UC), California State University (CSU) e outras instituições de 
quatro anos.

• Escola credenciada pela ACCJC 

• Melhor relação em custo e 
benefício em educação superior

• Prepare-se para transferência 
a uma universidade de quatro 
anos e para obter um grau de 
bacharel

• Obtenha um diploma superior de 
dois anos (Associate of Arts, A.A. 
ou Associate of Sciences, A.S.)

• Obtenha um certificado de um 
programa ocupacional de curta 
duração

• Experimente a vida nos Estados 
Unidos

• Preencha os requisitos de 
estudos no exterior de sua 
escola de origem

Saõ FRancisco
califórnia

Principais Cursos
Acadêmicos: 
Matemática, 
Ciências, Ciências 
Biológicas, Inglês 

como Segunda Língua, 
Administração, Negócios 
Internacionais, Artes Culinárias, 
Hotelaria e Turismo, Comunicação 
Gráfica, Belas Artes e muitos 
outros.

Por que estudantes internacionais de mais de 80 países 
estudam no City College de São Francisco (CCSF)?

College of the Desert

• Sucesso em transferência 
universitária

• 85 cursos superiores e 
profissionalizantes

• Turmas pequenas
• Professores experientes

• Pontuação exigida no 
TOEFL: 450/45

• Programa de hospedagem 
em casas de famílias 
americanas

• Academia de inglês 
intensivo

• Localizada na bela e segura 
região sul da Califórnia

College of the Desert, International Education Program
43-500 Monterey Ave., Palm Desert, CA 92260  USA  

Tel: 760-776-7205 • Fax: 760-862-1361
email: IEP@collegeofthedesert.edu

www.collegeofthedesert.edu/international

Estude na mundialmente famosa região de 
balneários de Palm Springs, Califórnia!
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A Engenharia
Projetando o Futuro
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A Engenharia esta se tornando ra-
pidamente em uma das maiores 
profissões dos Estados Unidos. 
Não há melhor lugar para se estu-

dar engenharia.
Há muitas respostas específicas quando 

se pergunta “Como?” Como esta cadei-
ra me sustenta? Como é que eu consigo 
falar no celular ou bater papo na internet 
com uma pessoa do outro lado do mundo? 
Como a água dentro deste copo tornou-
-se limpa? Embora a resposta a cada uma 
dessas perguntas seja diferenciada, existe 
uma simples explicação para todas elas: a 
engenharia.

Onde quer que você se encontre no 
mundo, a engenharia tem presença uni-
versal. Atualmente, os engenheiros criam 
soluções e tecnologias avançadas para tudo 
— desde smartphones a soluções para os 
maiores problemas do mundo. O ritmo 
acelerado da evolução tecnológica e a escas-
sez de recursos naturais aumentaram ainda 
mais a procura por engenheiros.

Cada pessoa pode ter um motivo dife-
rente para estudar engenharia. Para alguns, 
é o desejo de ter uma carreira lucrativa e de 
sucesso. Outros desejam trazer progresso e 
um futuro melhor às suas comunidades. E 
há aqueles que optam por esta área porque 
têm uma curiosidade natural de saber como 
as coisas funcionam.

A sua motivação pode ser pessoal e ex-
clusiva, mas o seu desejo de cursar engenha-
ria nos Estados Unidos é compartilhado 
por muitas pessoas. Todos os anos, um nú-
mero crescente de estudantes internacionais 
vêm aos Estados Unidos para fazer cursos 
de graduação, pós-graduação e doutorado 
em engenharia. Segundo o Open Doors Re-
port de 2015/16, havia 216,932 estudantes 
internacionais matriculados em cursos de 
engenharia nos EUA. A engenharia é uma 
das áreas de estudo mais procuradas pelos 
estudantes internacionais.

Há pessoas que decidem fazer engenha-
ria por motivos humanitários ou porque 
desejam ter uma carreira financeiramente 
bem sucedida. Qualquer que seja o seu mo-
tivo, saiba que há muita procura por essas 
qualidades e que você tem a capacidade de 
mudar o mundo.  

South Seattle College
O South Seattle College (SCC) 
tem uma longa e rica história de 
produzir Técnicos de Aviação. 
O curso de aviação começou 
nos anos 1930 como Edison 
Technical College e transformou-
se em South Seattle College 
em 1969. Após completarem 
o curso, os alunos estarão 
treinados e terão as habilidades 
necessária para se tornarem 
Técnicos de Manutenção de 
Aeronaves (AMT).

“Durante a próxima década, 
espera-se um aumento no 
tráfego de passageiros…se 
o número de formandos dos 
cursos de treinamento mecânico 
de aeronaves continuar a cair, 
as oportunidades para os 
formandos do curso deverão 
ser excelentes,” de acordo com 
o Manual Ocupacional, edição 
2016-2016 do Departamento do 
Trabalho dos EUA.

No South Seattle College, 
os estudantes técnicos são 
treinados em um ambiente 
semelhante a um ambiente 
industrial no câmpus principal 
e em um hangar no Aeroporto 
King County (Boeing Field). 
Recentemente, a Boeing doou 
um motor Pratt & Whitney 777 
para o curso de Tecnologia 
de Manutenção de Aeronaves 
(AMT), o primeiro motor que a 
Boeing doou a uma faculdade. 
No total, o curso AMT do South 
(South Seattle College) tem 13 
aeronaves e 70 motores para 
proporcionar aos seus alunos 
uma experiência prática na sala 
de aula. O motor 777 é o maior 
da frota. Os alunos aprendem a 
manter uma aeronave em total 
condição de operação através 
da realização de manutenção 
e inspeções exigidas pela 
Administração de Aviação 
Federal (FAA).

As aulas enfatizam a 
aprendizagem prática e turmas 

pequenas garantem atenção 
personalizada de instrutores 
experientes. 

Após completarem o curso 
de dois anos, os alunos estarão 
habilitados a fazer os testes FAA 
Airframe e Power Plant (A&P) e, 
em seguida, podem trabalhar em 
qualquer aeronave do mundo. O 
certificado A&P é reconhecido 
também em outras indústrias, 
tais como empresas de energia e 
de mecânica de elevadores.

Como Técnico de 
Manutenção de Aeronaves, 
os formandos utilizam suas 
habilidades em vários ambientes 
de trabalho, tais como:
•  Companhias Aéreas - 

internacionais, nacionais e/ou 
regional

•  Frotas de Carga Aérea
•  Taxi  Aéreo/ Vôos Fretados
•  Frotas de Aeronovaes 

Executivas
•  Operadores de Helicópteros
•  Estações de Reparo de 

Aeronoves
•  Organizações de Pesquisa e 

Desenvolvimento
•  NASA
•  Aviação Geral (Operadores de 

Base Fixa ou FBOs)
•  Fabricantes (aeronaves, 

motores, peças)
•  Administração de Aviação 

Federal (FAA)
•  Empresas Governamentais 

Estaduais e Locais

A Engenharia
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MBA
cursos de



Se você é um profissional ou estu-
dante internacional interessado 
em fazer um MBA, considere os 

Estados Unidos. Os cursos americanos de 
MBA são mundialmente reconhecidos por 
fornecerem a seus estudantes uma van-
tagem competitiva no mundo dos negó-
cios através de uma educação excelente, 
diversos cursos especializados e recursos e 
oportunidades incomparáveis de contatos 
profissionais.

Existem mais de mil cursos de MBA 
nos EUA. Você encontrará diversas opções 
que atendem a praticamente qualquer ne-
cessidade – de formação especializada a 
cursos exclusivos direcionados a estudantes 
internacionais.

Diversidade dos  
cursos de MBA
Independentemente da especialização de 
pós-graduação,  as escolas de administração 
americanas o capacitarão nos princípios da 
administração de empresas em geral. Esses 
princípios combinam contabilidade, eco-
nomia, finanças, ética e estatística. 

Teoria em Prática 
Em todos os níveis, o sistema de educa-
ção superior americano é diferente. Os 
princípios e teorias fundamentais precisam 
ser ensinados, mas eles só são aprendidos 
através da prática. Os cursos de MBA dos 
Estados Unidos refletem enfaticamente 
essa filosofia de ensino. Você analisará es-
tudos de casos do mundo real e cenários de 
empresas para elaborar estratégias, planos 
de negócios, orçamentos, etc. Esses tipos 
de projetos o prepararão para situações 
empresariais da vida real e para abordá-las 
com conhecimento prático. 

“Na aula de Logística, tínhamos estu-
dos de caso para analisar: Ford, HP, Ralph 
Lauren e outras empresas. Imaginávamos 
que éramos os gerentes e analisávamos 
os problemas e as soluções. Usávamos as 
estratégias que aprendíamos nos livros 
para resolver problemas. Isso era muito 
bom”, explica Boonpa Ing-Anuraksakul, da 
Tailândia, estudante de Gestão Logística 
no Truckee Meadows Community Col-
lege, em Reno, no estado de Nevada.

A maioria dos cursos de MBA exigem 
um estágio. Estágios são excelentes para ex-
plorar realmente sua futura carreira e usar 
o que aprendeu. As empresas onde você 
fará o estágio são negócios prósperos e você 
trabalhará em um ambiente de ritmo acel-

erado. Eles esperarão de você uma postura 
profissional. 

Além de proporcionar um ambiente de 
aprendizado prático, os estágios são ótimos 
para formar uma rede de relacionamentos 
profissionais. Essa rede é uma das ferra-
mentas mais poderosas para a sua carreira. 
Enquanto faz o estágio, aproveite a opor-
tunidade de conhecer e relacionar-se com 
os profissionais existentes. Eles poderão 
ajudá-lo a conseguir um emprego ou ser 
seus futuros colegas de trabalho. 

“O estágio é um requisito no meu cur-
rículo. Acho que isso é útil porque a fac-
uldade incentiva os estudantes a usar suas 
habilidades fora da sala de aula e acumular 
experiência no mundo real antes de forma-
rem-se”, diz Heejoong Kim, da Coreia, es-
tudante de Administração e Marketing na 
Universidade Loyola de Nova Orleans.  

Um estágio não representa apenas uma 
experiência importante, você descobrirá 
que ter uma empresa americana renomada 
no seu CV será de um valor inestimável.

“Quando terminar o MBA, estarei 
concorrendo em um mercado de trab-
alho bastante global. Acho que o fato de 
ter experiência de interação com pessoas 
de diferentes culturas me dará um grande 
diferencial no mercado profissional”, afirma 
Juri Adrianto, da Indonésia, estudante de 
MBA com especialização em Sistemas de 
Informação na Fairleigh Dickinson Uni-
versity de Nova Jersey. 

“Gostaria de me tornar um contador especializado em 
controle interno. Devido à globalização, é preciso falar 
no mínimo um idioma importante fluentemente. Decidi 
estudar nos EUA para adquirir fluência em inglês. A FDU 
me dará as habilidades organizacionais, de liderança e 
técnicas necessárias para que eu tenha um desempenho 
profissional excelente.” —Juri Adrianto, da Indonésia, 
estudante de MBA com especialização em Sistemas de 
Informação na Fairleigh Dickinson University em Teaneck, 
Nova Jersey.
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Um programa pré-MBA é 
uma maneira excelente de 
preparar-se para ter êxito em 
um MBA. Além de melhorar  o 
seu inglês e os seus resultados 
no GMAT e no TOEFL, você 
irá desenvolver habilidades 
acadêmicas, culturais e de 
negócios as quais são muito 
importantes para seu MBA. 
Um programa pré-MBA te 
ajudará a melhorar essas 
habilidades oferecendo a você 
o conhecimento mais preciso e 
atual disponível.

Universidade Susquehanna 
(Susquehanna University)
A Universidade Susquehanna 
(Susquehanna University), uma 
universidade de artes liberais 
e ciências localizada no centro 
da Pensilvânia, é uma das 
poucas universidades do mundo 
cujos cursos de graduação em 

1 Pense em quais seriam 
os tipos de assuntos 
acadêmicos importantes 

para você. Identificar as suas metas 
pessoais e profissionais ajudará a refinar 
a lista de faculdades. Você terá uma ideia 
melhor das características educacionais 
e dos cursos que melhor atendem as suas 
necessidades. Você quer uma formação geral 
em MBA ou um programa direcionado a 
um objetivo específico de carreira? 

Se desejar seguir uma carreira em um 
setor específico, leve em consideração o 
lugar onde está situada a escola. A maioria 
dos cursos de MBA mantêm relacionamen-
tos com os negócios locais e com os líderes 
empresariais da comunidade. Portanto, 
algumas escolas podem proporcionar mais 
oportunidades de travar contatos profissio-
nais e possibilidades de trabalho dentro da 

Programas Pré-MBA
administração de empresas foram 
credenciados pela AACSB. A Escola 
de Administração Sigmund Weis 
mantém um corpo docente altamente 
qualificado, um currículo rigoroso e 
processos contínuos de avaliação e 
melhorias.

Seus alunos se beneficiam da 
experiência do mundo real do 
corpo docente na sala de aula com 
competições de planos de negócios, 
um laboratório de investimento com 
terminais da Bloomberg e visitas 
a entidades sem fins lucrativos na 
cidade de Nova Iorque, Filadélfia e 
Washington D.C.

Os terminais de computadores da 
Bloomberg proporcionam aos alunos 
uma experiência de ferramentas 
do mundo real que a maioria dos 
alunos do curso de graduação em 
administração de empresas de outras 
instituições não encontram. Tal 
experiência oferece uma vantagem 
aos alunos da Susquehanna quando 
estão buscando seu primeiro emprego 

fora da faculdade.
Além disso, 90 por cento dos 

alunos da Susquehanna completam 
uma experiência profissional, 
tais como estágios ou pesquisa, 
enquanto estão fazendo o curso. 
A rede global de ex-alunos da 
Susquehanna de 18.000 membros 
oferece aos alunos muitas dessas 
oportunidades profissionais. Na 
verdade, ex-alunos de renomadas 
empresas internacionais visitam o 
câmpus regularmente para julgar 
apresentações dos alunos, dar 
palestras e para buscar possíveis 
estagiários e empregados.

Através da estrutura do currículo 
da Susquehanna e da incorporação 
de projetos do mundo real e estágios, 
os alunos podem começar suas 
carreiras após a graduação ou partir 
para um MBA. Os alunos da Escola 
de Administração Sigmund Weis 
adquirem a experiência de liderança, 
habilidades de comunicação efetiva 
e oportunidades de trabalhar em 

COMO ESCOLHER UM CURSO DE MBA IDEAL PARA VOCÊ
sua área. Nova Iorque, por exemplo, é um 
dos maiores centros bancários e financeiros 
do mundo, enquanto a região de São Fran-
cisco abriga muitas companhias de tecnolo-
gia importantes. 

2 Identifique instituições que 
ofereçam cursos e serviços 
direcionados especificamente 

a estudantes internacionais. 
Antes de iniciar o processo de inscrição, 
verifique quais instituições oferecem 
cursos para estudantes internacionais. A 
maioria dos cursos americanos de MBA 
são abertos a estudantes com bacharelado 
em universidades com cursos de quatro 
anos nos Estados Unidos, ou com um 
diploma equivalente de outro país. Se 
você é formado em uma universidade com 
curso de três anos, pode ser preciso fazer 
cursos preparatórios para ingressar em 

determinados cursos de MBA. A Golden 
Gate University, por exemplo, oferece um 
programa preparatório chamado Bridge 
que permite a matrícula de estudantes 
internacionais em cursos de pós-graduação 
sem necessitar de um segundo diploma de 
bacharelado. 

Muitas faculdades americanas também 
oferecem serviços especiais para ajudar a 
adaptação de estudantes internacionais em 
seus novos ambientes acadêmicos. Além do 
aspecto acadêmico, os serviços de admissão 
e de orientação podem ajudar com a inte-
gração dos estudantes internacionais e seus 
dependentes na comunidade local. Algu-
mas instituições oferecem normas flexíveis 
de admissões. 

Procure se informar sobre serviços e cur-
sos que ajudam estudantes internacionais 
a ter contato entre si e a encontrar compa-
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equipes - qualidades essas essenciais para as escolas 
de MBA.

Universidade Pace (Pace University)
Todos os alunos matriculados no curso de preparação 
para pós-graduação da Pace University recebem 
atenção personalizada e individual no processo de 
solicitação de vaga nos cursos de pós-graduação. O 
curso preparatório para MBA e Pós-Graduação conta 
com palestrantes do corpo docente da Pace University, 
executivos de empresas, além de visitas à Bolsa de 
Valors de Nova Iorque, empresas locais, museus e 
outras atrações.

Entretanto, a maioria dos empregadores concordam 
que simplesmente ter um MBA não é o suficiente; os 
empregadores consideram também sua experiência 
prévia e seu potencial quando tomam a decisão 
de quem vão empregar. Consequentemente, se 
você deseja uma carreira bem sucedida no atual 
e competitivo mundo dos negócios, você precisa 
aproveitar ao máximo o seu curso de MBA.

Um curso preparatório para o MBA é uma maneira 
excelente de garantir seu sucesso em um curso 
de MBA. Você poderá  melhorar seu inglês e seu 
desempenho no TOEFL e GMAT. Mais importante 
ainda, você poderá desenvolver habilidades de 
negócios, acadêmicas e culturais que são importantes 
em um curso de MBA. Um curso preparatório para o 
MBA vai ajudar você a desenvolver essas habilidades 
lhe proporcionando o conhecimento mais atual e 
preciso disponível.

nheiros de quarto, e que ajudam com questões de imigração e 
vistos. Procure obter informações sobre o tipo de orientação 
que receberá sobre assuntos acadêmicos e profissionais, e tam-
bém de adaptação ao novo meio acadêmico. 

3 Procure cursos compatíveis com o seu estilo 
de vida. Muitos estudantes internacionais querem 
aproveitar o tempo em que estarão fazendo um MBA nos 

Estados Unidos para vivenciar a cultura americana. Quando 
procurar um curso de MBA, considere também a localização 
da faculdade. Descubra o que a região oferece, suas atividades 
recreativas, seus eventos de artes e entretenimento, bem como 
as oportunidades de visitar a região e locais históricos. 

4 Siga seu sonho! Os estudantes internacionais 
representam uma importante contribuição para os 
estudantes americanos; vocês proporcionam uma 

perspectiva mundial que está se tornando cada vez mais 
importante em nosso mundo cada vez menor. Com um leque 
tão amplo de cursos disponíveis, você certamente encontrará 
um programa que lhe dará capacitação e contatos para que 
atinja seus objetivos. 

A Universidade Pace (Pace University) oferece excelentes cursos 
acadêmicos e múltiplas oportunidades de utilizar o que você 
aprende na sala de aula em um ambiente do mundo real. Temos 
o compromisso de ajudar você a montar um curriculum vitae 
impressionante antes de sua graduação. 

 ■ A “PayScale.com” classifica a Pace entre 9% das melhores 
escolas dos EUA baseado na perspectiva de se obter um 
bom salário no futuro

 ■ 80% dos alunos internacionais da Pace conseguiram 
estágios durante o ano escolar 2015-2016 e 90% dos 
formandos de 2015 estavam empregados ou continuando 
sua educação em até um ano após a formatura 

 ■ A Pace oferece mais de 150 cursos de graduação e pós-
graduação e cursos combinados acelerados de mestrado e 
bacharelado de excelente reputação 

 ■ Cursos intensivos de inglês estão disponíveis através do 
programa “Pace Global Pathways” e no nosso Instituto de 
Língua Inglesa 

 ■ Bolsas de estudo por mérito estão disponíveis tanto para 
alunos de graduação quanto de pós-graduação. Alunos 
de pós-graduação podem trabalhar como assistentes de 
pesquisa e ensino 

 ■ Escolha entre dois câmpus com estilos de vida diferentes e 
oportunidades profissionais em toda a área metropolitana:

 ◆ Um câmpus urbano no centro da cidade de Nova Iorque

 ◆ Um câmpus universitário tradicional no condado vizinho 
de Westchester, a apenas 45 minutos do câmpus da 
cidade de NYC  

 ■ A Pace foi incluida na lista do “Melhores da Região Nordeste” 
de 2016  da Princeton Review

 ■ A “RentCollegePads.com” classificou o câmpus de NYC em 
3º lugar como um dos câmpus mais seguros do país em 2016 

Uma Excelente Educação 
Profissional em Nova Iorque

 Para mais informações sobre a Universidade Pace e seus 

programas, visite: www.pace.edu/studyNY

StudyUSA.com    Edição em português  53



como escolher um

po
r 
Lin

dy
 Kr

av
ec

curso de
negócios

nos eua

54  Study in the USA®    Edição em português



A proximadamente 975.000 alunos 
de outros países se matricularam em 
faculdades e universidades durante 

o ano acadêmico 2014-15—um aumen-
to de 10% sobre o ano anterior, segundo o 
Instituto Internacional de Educação (IIE). 
Desses alunos, aproximadamente 20% vie-
ram para os EUA para fazer um curso na 
área de negócios.

“A fronteira da pesquisa dos negócios 
e treinamento acontece nas melhores uni-
versidades dos EUA.”, diz Dr. Shan Yan, 
professor assistente de Finanças da Escola 
de Negócios Sigmund Weis da Universida-
de Susquehana.

A comunidade americana dos negó-
cios tem uma forte influência na economia 
global. Faz sentindo estudar negócios nos 
EUA, onde você terá também oportunida-
des que não existem em escolas no seu país 
natal.

Por exemplo, muitas cursos de gradua-
ção em negócios oferece uma combinação 
valiosa de aulas teóricas na sala de aula com 
estudos de casos de negócios do mundo 
real, com um foco em áreas específicas e 
com a chance de obter estágios em algumas 

das empresas mais competitivas do mundo.
“Modelos de negócios inovadores es-

tão sendo criados nos mercados dos EUA. 
Quando você combina o treinamento aca-
dêmico com a exposição ao mercado real, 
você poderá ver o quão valioso é para os 
estudantes internacionais um treinamento 
nos EUA”, explica Yan. Há mais de 4.700 
instituições de ensino superior nos Estados 
Unidos. Algumas oferecem curso superiores 
de dois anos, enquanto outras são faculda-
des e universidades de quatro anos que con-
ferem um grau de bacharel.

A pergunta é:  como você pode esco-
lher a escola certa para você dentro dessas 
possibilidades? Aqui estão várias coisas a se 
considerar:

Localização – considere 
instituições que não estão 
apenas a costa leste ou costa 
oeste.
Os EUA são um país imenso, com muita 
diversidade geográfica, demográfica e cli-
mática. Você poderá escolher uma escola 
que permite que você experimente todas as 
quatro estações do ano, ou uma que oferece 

um verão interminável. Você poderá prefe-
rir uma escola em uma área metropolitana 
vibrante ou uma cidade pequena e charmo-
sa. Mas pense também se você quer estudar 
em uma universidade pública grande, uma 
faculdade particular pequena, ou algum 
lugar intermediário. É importante que haja 
turmas pequenas onde você possa intera-
gir com colegas e professores, ou você se 
sente confortável em ambiente com turmas 

dica de estudante
A rede de contatos que você 
constrói durante a sua vida 
universitária sempre existirá 
mesmo após décadas depois 

de sua formatura.
—Hendrik van der Zandt, estudante 

da Alemanha, está estudando 
Finanças e Negócios Internacionais 

na Marquette University

Mergulhe-se  

NA EXPERIÊNCIA 
AMERICANA!

• Cursos de Administração credenciados pela AACSB
• Bolsas de estudo por mérito
• Admissão condicional

• Cursos de Inglês como segunda língua
• Cursos de artes liberais e ciências credenciados nacionalmente

• 98% dos formandos conseguem emprego ou prosseguem  
    estudos superiores em até seis meses de formatura
• 90% completam um estágio ou outra experiência profissional

• 78% de nossos alunos estudam no exterior
• De fácil acesso a importantes cidades da costa leste

• Um belo câmpus em uma linda região da Pensilvânia

Web: www.susqu.edu
Email: international@susqu.edu 
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tiga dedicada ao avanço da educação de 
gestão no mundo todo, a AACSB cre-
dencia 775 das melhores escolas de negó-
cios de 52 países e territórios.

Credenciamento da AACASB signi-
fica que a escola segue um rigoroso currí-
culo ensinado por professores altamente 
qualificados e que ela está constantemen-
te avaliada e sofrendo melhorias.

Universidade Susquehanna
A Universidade Susquehanna é uma das 
poucas faculdades de cursos de graduação 
a receber o credenciamento da AACSB. 
Um currículo exigente desenvolvido a 
partir de uma forte base em artes liberais 
proporciona aos alunos de negócios da 
Susquehanna o que eles precisam para 

terem êxito.
Além disso, um programa Oportuni-

dades Globais obrigatório permite que 
os alunos se envolvam com outras cultu-
ras através da experiência de estudar no 
exterior e aprendam com se adaptar a uma 
economia global em constante crescimen-
to. Dentro de seis meses da graduação, 98% 
dos formandos da escola de negócios da 
Susquehanna estão empregados ou aceitos 
em uma escola de pós-graduação. 

“Minha família sempre acreditou que 
estudar nos EUA me diferenciaria dos meus 
colegas ...” diz o estudante internacional, 
Busisiwe L. Chapula

Chapula veio de seu país natal, Zâmbia, 
para estudar na Universidade Susquehan-
na, onde ela está se preparando para formar 
em contabilidade na primavera de 2017. 
Chapula diz que escolheu a Susquehanna 
por causa de seu tamanho e proximida-
de com os centros de negócios das cidades 
de Filadélfia, Nova Iorque e Washington, 
D.C., embora a localização não tenha sido o 
único fator.

“O que mais gosto sobre o fato de fazer 
faculdade aqui é o quanto tenho aprendi-
do fora da sala de aula” diz Chapula. “Por 
exemplo, aprendi como aumentar minha 
rede de contatos, criar e aperfeiçoar meu 
currículo e como falar efetivamente na fren-
te de pessoas.”

Agora que ela está pronta para terminar 
seu curso americano de negócios, Chapula, 
como muitos outros formandos, está con-
fiante de que ela terá excelentes oportuni-
dades em seu país natal—ou em qualquer 
parte do mundo que ela possa escolher para 
viver e trabalhar. 

maiores?
Lembre-se, enquanto você for um 

estudante nos EUA, você terá a oportu-
nidade de viajar e explorar muitas regiões 
do país. Mas ao selecionar uma escola 
americana, considere como a localização 
poderá influenciar no seu curso.

Como estudante de negócios, é 
provável que você queira escolher uma 
faculdade ou universidade que seja re-
lativamente perto de grandes centros 
financeiros, tais como Chicago ou Nova 
Iorque, ou um que tenha um histórico 
comprovado de ajudar estudantes a for-
marem um rede de contatos profissionais 
nas áreas de seus interesses. A oportu-
nidade de observar um profissional de 
negócios por um dia, ou trabalhar em um 
ambiente corporativo como estagiário não 
tem preço.

Após a sua formatura, o seu visto de 
estudante lhe permitirá trabalhar nos EUA 
por um ano para obter experiência prática. 
Com um diploma americano em negócios, 
você poderá obter experiência em prati-
camente qualquer tipo de indústria e tra-
balhar nas empresas mais importantes do 
mundo!

Busque um currículo 
especializado com aulas dadas 
por mentores do corpo docente.
Apesar de muitas escolas de negócios dos 
EUA oferecerem cursos de negócios em 
geral, a maioria lhes dá a oportunidade 
de se especializar em áreas específicas de 
negócios, tais como finanças, contabilida-
de, marketing ou até mesmo gestão global, 
empreendedorismo ou gestão de marcas 
de luxo. Esses cursos também permitem 
que você possa receber uma educação bem 
abrangente através de matérias eletivas que 
incluem línguas mundiais, matemática e 
ciências, estudo sociais, literatura e as artes. 
Você não se formará apenas com um diplo-
ma em negócios, mas também com uma 
riqueza de conhecimentos que irá reforçar 
sua habilidade de pensar criticamente em 
muitas disciplinas, uma habilidade que em-
pregadores valorizam muito. 

Não subestime a importância do corpo 
docente das escolas americanas de negócios. 
Os professores são treinados em importan-
tes universidades e estão preparados para 
fornecer as informações mais atualizadas 
para seus alunos, explica Dr. Yan. Eles não 
são apenas professores, mas também pes-
quisadores e mentores.

Os professores reservam horas especiais 
para os alunos poderem se reunir com eles 
individualmente para revisar conteúdo de 
matérias ou discutir planos de carreira. Eles 
orientam os alunos sobre oportunidades 
de estágio e como completar formulários 
de solicitação de emprego ou de admissão 
em cursos de pós-graduação. À medida que 
eles vão conhecendo os alunos, eles servirão 
como um conselheiro, escrevendo cartas de 
recomendação e colocando-os em contato 
com outros que poderão ajudá-los a terem 
êxito profissional.

John Martone, um estudante de con-
tabilidade da Universidade Susquehanna, 
deve o seu estágio atual ao seu conselheiro. 
Seu orientador, Jerry Habegger, Professor 
Adjunto de Contabilidade, colocou-o em 
contato com um ex-aluno que o encami-
nhou para o departamento de recrutamen-
to da PricewaterhouseCoopers. Atualmen-
te, Martone está estagiando no escritório 
deles de Manhattan, onde lida com declara-
ção de rendas de empresas e pesquisa sobre 
clientes potenciais.

Quando estiver pesquisando os sites das 
faculdades e universidades que lhe interes-
sam, é uma boa ideia ler o curriculum vitae 
dos professores da sua área de especializa-
ção. Dessa forma, você ficará sabendo mais 
sobre sua formação educacional e interes-
ses em pesquisas e ficará mais ciente do que 
aprenderá com eles.

O credenciamento distingue as 
escolas uma das outras.
Como você sabe se uma escola de Negócios 
atende os mais altos padrões de excelência? 
Verifique se ela é credenciada pela AACSB 
International. Como a associação mais an-
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n   Faculdade de dois anos oferecendo 40 
programas acadêmicos

n   Cursos de negócios, computadores, artes 
liberais e outros mais

n   Estude os dois primeiros anos de 
bacharelado (BA/BS)

n   Fácil transferência para faculdades e 
universidades de quatro anos

n    Cursos intensivos de língua inglesa

n  Não exigimos o TOEFL

n   Alojamento estilo apartamento

n Três horas da cidade de Nova Iorque, 
Boston ou Montreal

Fulton-Montgomery  
Community College

Johnstown, New York

Intl@fmcc.suny.edu

www.fmcc.suny.edu

Fulton-Montgomery
Community College
Universidade Estadual de 

Nova Iorque

Inscreva-se on-line grátis

A FM está localizada em uma comunidade rural na 
região centro-leste no estado de Nova Iorque perto de 

Albany, capital do estado.
Inglês Intensivo e Curso de Preparação para o TOEFL no ACE. 
O ACE está localizado no câmpus do Grossmont College  
na ensolarada San Diego, Califórnia

 Turmas pequenas
 Professores profissionais
  Excelentes serviços para  
os estudantes
 O TOEFL não é exigido
 Fácil transferência para o Grossmont College após cada sessão
  O Grossmont College oferece os 2 primeiros anos de  
um curso de graduação de 4 anos

AMERICAN 
COLLEGIATE 
ENGLISH

www.grossmont.edu/ace
ace.grossmont@gcccd.edu   619.644.7293

    +1.435.797.2081              ieli@aggiemail.usu.edu              ieli.usu.edu

UtahStateUniversity
  A USU oferece as oportunidades de uma grande escola em um ambiente de escola pequena   
    - mais de 170 cursos de graduação e 140 de pós-graduação
       - Perto de grandes cidades e a meio dia de viagem de seis parques nacionais
       - more em um comunidade SEGURA

 Instituto de língua inglesa intensiva                    
 - o TOEFL não é exigido para admissão
 - As aulas do IELI valem como crédito acadêmico nos  

 cursos da USU
 - preço do curso de verão reduzido
Permita-nos abrir as portas de um mundo de oportunidades 
para você!
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Faça o IELTS e prove que você 
tem as habilidades necessárias 
da língua inglesa para estudar 
nos EUA.
Mais de 3.300 instituições de ensino su-
perior e programas nos EUA (programas 
para visitantes, bolsas de estudo da Ful-
bright, cursos de graduação, mestrados, 
Ph.D., MBA, etc.) aceitam as pontuações 
do IELTS como prova de proficiência na 
língua inglesa.

Importantes instituições de todo os EUA 
reconhecem que o IELTS fornece uma no-
ção exata da sua habilidade de entender, ler, 
escrever e falar inglês. O IELTS é:
•  confiado pelas 25 universidades mais 

importantes dos EUA
•  aceito por todas as universidades da Ivy 

League
•  usado pelas 50 mais importantes univer-

sidades dos EUA com maior número de 
estudantes internacionais 

Boas pontuações do IELTS lhe ajudam a 
entrar na universidade de sua escolha. 

O que é o IELTS?
O Sistema Internacional de Testes da Lín-
gua Inglesa (ELTS) mede a proficiência 
em inglês de pessoas que querem estudar 
ou trabalhar onde o inglês é usado como a 
língua da comunicação. Ele usa uma escala 
de nove bandas para identificar claramen-
te os níveis de proficiência que vão de não 
usuário (banda 1) até usuário experiente 
(banda 9).

Garantia de qualidade e justiça
O IELTS é reconhecido e confiado por 
indivíduos e organizações do mundo todo 
por ser um teste justo, confiável e pelo seus 
altos padrões de qualidade.

Justo para os candidatos ao 
teste
O IELTS é considerado justo para todo os 
candidatos independente da sua nacionali-
dade, formação cultural, gênero ou neces-
sidades especiais. Os candidatos podem ter 
certeza de que o teste IELTS:
•  oferece uma avaliação legítima e precisa 

das quatro habilidades linguísticas: audi-
ção, leitura, escrita e fala

•  avalia as habilidades linguísticas e não co-
nhecimento especializado; os tópicos co-
bertos são gerais o bastante para que todo 
os candidatos sejam capazes de responder 
questões sobre eles

•  concentra-se na avaliação da habilidade de 

O Sucesso do seu futuro começa com o 

IELTS
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Qual você prefere?

Intercâmbio no Exterior: 
Américas, Europa, 
Oceania, África 
ou Ásia?

SÃO PAULO
Setembro 2017 • Março 2018

RIO DE JANEIRO
Outubro 2017 • Março 2018

www. salaodoestudante .com.br

CAMPINAS
Março 2018

PORTO ALEGRE
Outubro 2017 • Março 2018

CURITIBA
Outubro 2017 • Março 2018

SALVADOR
Outubro 2017 • Março 2018

BELO HORIZONTE
Outubro 2017 • Março 2018

Organizador Patrocinador Parceiros de MídiaParceiros Institucionais

#salaodoestudant
e #amointercambio

Para mais informações, acesse:
www. salaodoestudante.com.br

Conheça as melhores 
oportunidades de estudos no 
próximo Salão do Estudante.

Viva essa experiência!

PORTUGAL - 
Politécnicos
(Rede: Universities
of Applied Sciences)

BRASÍLIA
Outubro 2017

comunicação prática
•  serve tanto para fins acadêmicos ou não 

através de uma escolha de duas versões
•  apresenta um teste de conversação indivi-

dual e cara a cara
•  reconhece todas as variedades padrões de 

inglês de falantes nativos, incluindo inglês 
da América do Norte e Reino Unido

•  garante que as questões são testadas com 
pessoas de culturas diferentes para garan-
tir que elas sejam apropriadas e justas.

Formato do Teste
O teste IELTS avalia suas habilidades de 
audição, leitura, escrita e fala – em menos 
de três horas

Há dois tipos do teste IELTS: IELTS 
Acadêmico e IELTS Treinamento Geral. A 
Audição e a Fala são as mesmas para ambos 
os testes, mas o tópico dos componentes de 
Leitura e Escrita são diferentes dependendo 
do teste que você faz.

Os componentes da Audição, Leitura e 
Fala de todos os testes IELTS são completa-
dos no mesmo dia e sem interrupção entre 
eles.

O componente de Leitura, entretanto, 
pode ser completado em até uma semana 
antes ou após os outros testes. Você será avi-
sado pelo seu centro de testes.

O tempo de teste total estimado é de 2 

horas e 45 minutos.

Como se Preparar para o Exame 
IELTS
Uma vez que você tenha se decidido a fazer 
o teste IELTS, a coisa mais importante é se 
preparar. Há muitas maneiras de se preparar 
para o teste, sendo as mais comuns: 
Cursos IELTS:  O British Council tem 
mais de 75 anos de experiência no ensino 
da língua inglesa. Nós oferecemos cursos 
preparatórios para o IELTS, workshops, 
seminários e teste simulados cobrindo todas 
as áreas de habilidades: Audição, Leitura, 
Escrita e Fala. Entre em contato com o Bri-
tish Council mais próximo para saber sobre 
os cursos disponíveis na sua região. 
Cursos Online:  Há muitos testes IELTS 
MOOCS online onde você poderá apren-
der estratégias úteis de fazer o teste, praticar 
e desenvolver habilidades e estratégias atra-
vés de testes práticos do IELTS de leitura, 
audição, fala e escrita e desenvolver todas 
as habilidades para conseguir a pontuação 
que deseja.
Sozinho com Materiais de Estu-
do: Uma abundância de materiais de estu-
do (livros e CDs) está disponível no mer-
cado e na internet. Você poderá encontrar 
também testes práticos antigos. Há livros 
eletrônicos, testes práticos e materiais dis-

poníveis online

Aqui estão algumas dicas para 
se sair bem no Exame IELTS:
Familiarize-se com o formato: A coisa 
mais importante é entender o formato do 
teste. Leia as informações no manual do 
candidato e familiarize-se com o formato 
do teste. Saiba a duração de cada teste, o 
número de questões a serem respondidas, o 
que os examinadores estão procurando nos 
testes de escrita e de compreensão oral.
Faça testes práticos: Fazer testes práti-
cos ajuda você a melhorar sua velocidade. 
Ao fazer os teste práticos, você se tornará 
mais confiante e poderá identificar suas áre-
as mais fracas.
Tente usar o inglês todos os dias. 
Fale inglês com seus amigos e familiares. 
Leia jornais e revistas em inglês. Assista a 
shows e filmes em inglês. Ler as legendas 
ajudam você a melhorar o seu idioma.

Fatores importantes no 
planejamento de seus estudos 
nos EUA 

1 Decida onde você quer  
estudar

•  Que tipo de qualificação você deseja 
conseguir?

•  O que você gostaria de estudar?

2 Decida que quantia em dinheiro 
irá precisar

•  Custos com alojamento
•  Custos de vida incluindo alimentação e 

transporte 
•  O custo da admissão e outras taxas 

escolares

3 Prepare o seu formulário de 
inscrição

Prepare com bastante antecedência dos pra-
zos de inscrição de cada universidade para 
ter certeza de que as pontuações de testes, 
históricos escolares e outros materiais sejam 
recebidos dentro do prazo.

4 Tenha certeza de ter um visto 
para estudar nos EUA

Descubra o tipo de visto que vai precisar 
e a informação necessária para solicitar o 
mesmo.

5 Faça com que sua pontuação no 
IELTS lhe ajude a ser admitido 

em uma faculdade ou universidade 
Uma pontuação do IELTS pode melhorar 
suas chances de ser aceito para estudar nos 
EUA.

Leia nosso guia completo sobre 
como estudar nos Estados Unidos aqui: 
www.takeielts.org. 

Formato  
do Teste

Compreensão 
Oral

4 Seções
40 ítens

30 Minutos

Conversação
11 a 14 Minutos

IELTS Academic  
Redação 
2 Tarefas

(150 e 250 palavras)
60 Minutos

IELTS  
General Training  

Redação
2 Tarefas

(150 e  250 palavras)
60 Minutos

Academic  
Leitura
3 Seções
40 Itens

60 Minutos

IELTS  
General Training  

Leitura
3 Seções
40 Itens

60 Minutos
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Qual você prefere?

Intercâmbio no Exterior: 
Américas, Europa, 
Oceania, África 
ou Ásia?

SÃO PAULO
Setembro 2017 • Março 2018

RIO DE JANEIRO
Outubro 2017 • Março 2018

www. salaodoestudante .com.br

CAMPINAS
Março 2018

PORTO ALEGRE
Outubro 2017 • Março 2018

CURITIBA
Outubro 2017 • Março 2018

SALVADOR
Outubro 2017 • Março 2018

BELO HORIZONTE
Outubro 2017 • Março 2018

Organizador Patrocinador Parceiros de MídiaParceiros Institucionais

#salaodoestudant
e #amointercambio

Para mais informações, acesse:
www. salaodoestudante.com.br

Conheça as melhores 
oportunidades de estudos no 
próximo Salão do Estudante.

Viva essa experiência!

PORTUGAL - 
Politécnicos
(Rede: Universities
of Applied Sciences)

BRASÍLIA
Outubro 2017



 ARKANSAS (AR)
S outhern Arkansas University - English  

as a Second Language (ESL) .........................1
University of Arkansas at Little Rock ........ 27

 CALIFORNIA (CA)
C alifornia State Polytechnic University  

Pomona .......................................................... 13
California State University, Sonoma .......... 23
Cerritos College .............................................. 45
City College of San Francisco ...................... 47
College of the Desert ..................................... 47
College of the Desert/IEA ........................... 27
Glendale Community College .................... 29
Grossmont College / ACE Program.......... 57
Mount San Jacinto College ........................... 21
Orange Coast College ................................... 11
Santiago Canyon College..............Contracapa
S tate Center Community College District - 

Fresno City College, Reedley College ........5
University of California, Irvine ................... 41 
U CLA Extension American Language  

Center ...............................................................3

 DELAWARE (DE)
University of Delaware .................................. 35

 FLORIDA (FL)
College of Central Florida ............................ 31

F lorida Intensive English Consortium: 
Florida International University, University 
of Miami, Florida State University,  
University of Florida, University of North 
Florida, Florida Atlantic University, 
University of Central Florida .................... 17

Florida International University ELI ......... 12
U niversity of Florida English Language 

Institute ..........................Verso da Contracapa
University of Miami ....................................... 37

 GEORGIA (GA)
Mercer University English Language 
Institute  ............................................................. 31

 ILLINOIS (IL)
DePaul University ........................................... 21
Elgin Community College ........................... 45
Moraine Valley Community College ......... 43

 IOWA (IA)
University of Iowa ........................................... 23

 LOUISIANA (LA)
Loyola University New Orleans .................. 33

 MASSACHUSETTS (MA)
Boston School of Modern Languages ........ 27

 MISSISSIPPI (MS)
University of Mississippi ............................... 37

 NEW YORK (NY)
F ulton-Montgomery Community College, 

SUNY  ............................................................. 57

Hunter CUNY ................................................ 13
Pace University ................................................ 53

 OHIO (OH)
Cleveland State University ........................... 47

 PENNSYLVANIA (PA)
Susquehanna University ................................ 55

 TENNESSEE (TN)
International English Institute ..................... 12
University of Tennessee Chattanooga ....... 29

 TEXAS (TX)
Rice University ...................................................2
Texas Intensive English Program ................. 33

 UTAH (UT)
Utah State University ..................................... 57

 VIRGINIA (VA)
Virginia Tech .......................................................9

 WASHINGTON (WA)
South Seattle College ..................................... 33
Washington State University ..........................7

SERVIÇOS ESTUDANTIS
BMI Media ....................................................... 61
IELTS ................................................................. 59
Bolsa de Estudo da StudyUSA ..................... 63

VÁRIOS LOCAIS
ELS Language Centers ............. Verso da Capa
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MANY

NOS 
ESTADOS 
UNIDOSonde estudar
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Nossa bolsa de estudo vai ajudar você a custear a sua 
experiência educacional nos EUA
× É fácil participar
× Redação não exigida
× Aberto a todos

Study in the USA
®

 
quer ajudar você  
a dar mais um passo 
na realização 
de seu sonho de 
estudar nos EUA.

Inscreva 
-se Já!

Para participar do sorteio da bolsa de estudo, o candidato deverá responder e enviar o questionário online. Funcionários da Study in the 

USA, Inc., seus respectivos cônjuges e parentes até terceiro grau, entidades parceiras e atuais clientes, não podem participar. Todos os 

gastos dos fundos recebidos devem ser relacionados com despesas escolares e o ganhador é responsável pelo uso destes fundos. A quantia 

sorteada é final e não será acrescida de nenhum outro fundo. Insrições abertas até junho de 2018. Somente uma inscrição por família.

US$1,000 Sorteio de Bolsa de Estudo

Basta responder algumas perguntas e fornecer suas informações  
de contato. O sorteio será realizado no dia 21 de Junho de 2018.

http://www.surveygizmo.com/s3/3613974/StudyUSA-Scholarship

Para participar  
do sorteio, visite



#youarewelcomehere

“Se você tiver a 
oportunidade de estudar 
nos Estados Unidos, faça 

isso! É uma decisão da qual 
você jamais se arrependerá 

e que preencherá sua 
vida com experiências e 

pessoas inesquecíveis e, ao 
mesmo tempo, ampliará 

sua perspectiva do mundo 
e mais oportunidades vão 

aparecer para você!”
—Priscilla Araya, estudante  

da Costa Rica

Visite nos em StudyUSA.comFIQUE LIGADO!
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Tomar a decisão de descobrir sua paixão e aprender sobre si mesmo é 
uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu futuro. Sua 
jornada de auto-descoberta começa aqui, no ELS.

Podemos ajudá-lo a realizar seu sonhos, descobrir-se e encontrar o seu futuro. À medida que você 
faz a sua jornada em busca de seus objetivos, você experimentará cursos de inglês de excelente 
qualidade, tais como Inglês para Fins Acadêmicos, Preparatório para Testes e Inglês Geral em 
algumas das universidades mais prestigiadas do mundo. Você se tornará parte do mercado de 
trabalho internacional e terá oportunidades de fazer contatos que você nem mesmo imaginava 
que fossem possíveis. Encontre seu futuro, faça novos amigos de todas as partes do mundo, 
aprenda e fique em contato com eles após terminar o seu curso.

© Copyright 2017 ELS Educational Services, Inc. – uma empresa da Berlitz.

ESTUDE INGLÊS.  EXPLORE. TENHA ÊXITO

COMECE HOJE!
ELS.edu/Study2

ENCONTRE
SEU
FUTURO
COM O ELS.

AUSTRÁLIA     CANADÁ      CHINA      ÍNDIA       MALÁSIA      EUA

Instituto de Língua Inglesa

English Language Institute 

Gainesville, FL 32611 USA

Fone: (352) 392-2070 

Fax: (352) 392-3744 

studyenglish@eli.ufl.edu

www.eli.ufl.edu

University 
of Florida

• Programa de imersão cultural

• Oportunidades de trabalho voluntário e parceiros 
de conversação

• 6 períodos por ano

• Localizado no centro do câmpus

• Alunos do Instituo de Língua Inglesa (ELI) podem 
ser aceitos condicionalmente nos cursos de pós-
graduação da UF

Fundada  
em 1954 

Celebrando mais de
60 anos 
de excelência

UCIEP
1967
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UM FUTURO 
MELHOR
COMEÇA AQUI!

MATRICULE-SE HOJE
ou entre em contato conosco se tiver dúvidas.

Reconhecida pela EDsmart como uma das 10 melhores faculdades comunitárias de transferência da 
região metropolitana de Los Angeles, o Santiago Canyon College (SCC) prepara seus alunos para 
atingirem seus objetivos através do programa de transferência 2+2 (2 anos no SCC + 2 anos na 
universidade = diploma de bacharel) e de cursos de graduação de dois anos e profissionalizantes. 
Atualmente, quase 15.000 alunos frequentam o SCC, dos quais mais de 100 estão matriculados no 
Programa de Estudantes Internacionais.

NEM TODAS AS EXPERIÊNCIAS 
UNIVERSITÁRIAS SÃO IGUAIS

8045 E. Chapman Avenue
Orange, California 92869 
714-628-5050  |  www.sccollege.edu/international

•  Os preços do cursos do SCC são BEM 
ACESSÍVEIS - a metade dos preços das 
universidades dos sistemas “University of 
California (UC) e “California State University 
(CSU)”.

•  OPORTUNIDADES DE TRANSFERÊNCIA  
para todas as instituições de quatro anos dos 
EUA.

•  O SCC está CONVENIENTEMENTE  
LOCALIZADO perto de shopping centers, 
praias, Disneylândia e muito mais.


