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Cursos praticos de Inglês



Por que o Instituto 
de Língua Inglesa

✓Sem requerimento de nota 
do TOEFL

✓Classes pequenas – até 15 
estudantes por classe

✓Habitação no Campus – 
apenas um edificio de 
distancia da sala de aula

✓Aprendizagem prática de 
Inglês

✓Acessível- o custo é muito 
menor que muito 
programas comparáveis

O Instituto de Língua Inglesa 
oferece 3 niveis de classes

ELI 31
Nivel Principiante, 12 horas de crédito

ELI 33
Nivel Intermediário, 6 horas de crédito

ELI 35
Nivel Avançado, 3 horas de crédito

ELI 37
Classe de Tópicos Especiais. Opcional para 
estudantes que tem o Inglês como segunda 

língua, 3 horas de crédito

Estudantes que estiverem inscritos no  
ELI 33 e ELI 35 podem tambem ter 

inscrever nos cursos da faculdade.

Certificado de Aquisição da Língua 
Inglesa

O Instituto também oferece o Certificado 
de Aquisição da Língua Inglesa. Estudantes 
que completarem as 24 horas de crédito do 
curso e recebem o certificado será fluente 
em falar, ouvir, gramatica e escrita da Lín-
gua Inglesa.

Além de estudar e aprender Inglês, você terá a 
oportunidade de fazer amigos de outros países e 
praticar Inglês enquanto se diverte

O que os outros estudantes tem a dizer sobre 
estudar no Instituto:

Eu realmente gosto de 
minha classe. Nós 
temos muitos 
momentos divertidos 
enquanto aprendemos 
Inglês. Eu também 
realmente gosto da 

diversidade da classe. Meus colegas 
são demais e minha professora é 
formidável!” Estudante do Uruguai

Eu amo como nós 
compartilhamos nossas 
experiências e a cultura 
na classe do Instituto.” 
Estudante da Mongólia

No começo eu era 
muito tímido para me 
expressar e para falar 
com outras pessoas em 
Inglês, mas esse curso 
me ajudou a criar 
confiança. Eu me sinto 

muito confortável agora e eu 
realmente gosto da minha classe no 
Instituto.” Estudante do Benin


