
Aprenda inglês na espetacular  
costa da Califórnia!

Promoção do Milênio para América Latina

Nós oferecemos programas de 4 semanas  
conversação e/ou inglês para negócios

O pacote inclui:
	 n  Curso (90 horas total) 
	 n  Acomodação (quarto duplo)
	 n  Taxa de matrícula  
	 n  Seguro-saúde  
	 n  Traslado na chegada 
	 n  Teste TOEFL(PBT) gratuito 
            ...e muito mais!    
Não inclui passagem aérea, alimentação, nem livros

4  s e m a n a s  p O r  a p e n a s
Us$3,550

A acomodação nos apartamentos universitários 
está inclusa neste pacote promocional.



Escolha, pelo mesmo valor, o curso que 
melhor atende a sua necessidade:
Conversação – 4 semanas
Fale inglês com mais confiança e com melhor 
compreensão da cultura norte-americana. Pouco 
tempo para um curso de inglês no exterior?  
Então, nosso curso de somente 4 semanas de 
Conversação e Cultura Americana é o que você 
precisa. Para alunos com inglês mais avançado, 
este é um programa ideal para aprimorar sua 
fluência antes de ingressar em uma universidade 
americana.

Inglês para Negócios – 4 semanas
Aprenda a aplicar as mais efetivas técnicas de 
comunicação, em uma gama de situações de 
negócios. Estudantes ou profissionais na área de 
negócios desejando aprimorar suas habilidades de 
se comunicar em inglês, com nível intermediário 
(iBT TOEFL 45 ou proficiência equivalente)  
beneficiarão deste programa intensivo de curta 
duração. Também, nosso curso de 4 semanas de 
Inglês para Negócios, proporciona um excelente 
preparo para alunos que pretendem ingressar em 
cursos profissionalizantes da Universidade da 
Califórnia, Irvine.

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

Benefícios
•  Estude em seu nível de aprendizado, após teste de classificação no início do programa.
•  Enfoque em cultura americana como elemento central para desenvolvimento de suas habilidades em 

comunicação na língua inglesa, seja em conversação, leitura ou escrita. 
•  Acelere ainda mais seu aprendizado optando por aulas eletivas no período da tarde (inclusos no programa) 

em tópicos como: sistema do governo americano, cinema americano e cursos preparatórios para o TOEFL.
•  Receba seu certificado de conclusão ao término do programa.

Programação
As aulas dos cursos serão ministradas em período integral, de segunda a sexta-feira – um total de 90 horas 
de instrução.

Visto
Para frequentar estes programas, você deverá solicitar visto de estudante (F-1).

  8 semanas Us$6,250
12 semanas Us$8,950

Incluído:
Consulte os detalhes na frente do 
folheto.

Inscrição: Ao preencher a 
ficha de inscrição, selecione 
ambas as opções de matrícula  
e acomodação nos formulários 
(Taxas obrigatórias: $200 taxa  
de matrícula + $450 taxa de 
acomodação). Esta quantia  
de $650 será descontada do  
valor total do pacote. Escreva  
“MILLENNIUM” em ambos  
os formulários. Favor enviar  
os formulários para  
ip@extension.uci.edu.

Datas 2016:
De 5 de Janeiro a 1 de Fevereiro
De 5 de Fevereiro a 3 de Março
De 30 de Junho a 27 de Julho
De 1 de Agosto a 26 de Agosto
De 31 de Agosto a 27 de Setembro

Promoção do Milênio para América Latina

4  s e m a n a s  p O r  a p e n a s
Us$3,550


