
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE 
A Universidade de Millersville acolhe estudantes 
da língua inglesa para estudar no seu histórico 
prédio de Lancaster County, Pensilvânia. 
O English Language Institute (ELI, Instituto da Língua Inglesa) oferece seis 
níveis de ensino de inglês intensivo. Estudantes de tempo integral do ELI 
recebem, por semana, 18 horas de aulas em inglês e 4 horas de trabalho 
supervisionado em laboratório de idiomas. As aulas são ministradas por 
instrutores dedicados, experientes e treinados em inglês como segunda 
língua e que são portadores de diploma de mestrado ou outro mais 
avançado. O ELI também oferece aos estudantes eventos culturais, 
atividades e viagens a atrações, como Washington D.C., Filadélfia, 
Baltimore e a histórica Lancaster. 

 
Os cursos de inglês intensivo, sem acumulo de créditos, de 14 e 10 
semanas, atuam como uma ponte para estudantes que procuram satisfazer 
os requisitos para admissão na Universidade de Millersville. Os estudantes 
podem acumular até 15 créditos através do registro simultâneo nos níveis 4, 
5 e 6. Se um programa de inglês a longo prazo não corresponder às 
necessidades ou à agenda dos alunos, o ELI também oferece uma 
variedade de programas a curto prazo, variando entre 2 a 8 semanas. 

 
Para obter mais informações sobre admissão internacional na Universidade 
de Millersville, visite www.millersville.edu/international. 

 

 

Destaques do programa 

 
Acumulo de créditos acadêmicos 

para curso de graduação através de 

inscrição simultânea; 

Admissão condicional disponível 

para estudantes internacionais 

qualificados;  

Matrícula automática para MU após 

a conclusão bem sucedida no ELI; 

Programas personalizados de 

curto-prazo (2-8 semanas) para 

grupos de 6 ou mais participantes; 

Oportunidades de engajamento 

cívico;  

Programas e serviços de apoio 

cultural e acadêmico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

English Language Institute millersville.edu/globaled/eli

Educação de qualidade 
Localização central 

 



Nível Um  Nível Dois   Nível Três  Nível Quatro  Nível Cinco  Nível Seis 
22 horas ESL  22 horas ESL  22 horas ESL 18 horas ESL  18 horas ESL 18 horas ESL 

até 3 créditos   até 6 créditos  até 6 créditos 
de graduação  de graduação de graduação 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Data de início do semestre 
No English Language Institute, estudantes internacionais 
podem escolher começar seus estudos no início dos 
semestres de outono, primavera ou verão. Estes são: 

Outono: fim de agosto  Primavera: 
meados de janeiro  Verão: começo 
de junho 

 
Prazo para inscrição 
Os alunos do ELI são admitidos em uma base rotativa, com 
base na disponibilidade de espaço. Os estudantes que 
procuram admissão condicional devem trabalhar com o 
departamento de admissão específico do programa 
acadêmico para garantir que os prazos de inscrição sejam 
cumpridos. 

 
Futuros estudantes internacionais são encorajados a 
candidatar-se três meses antes do início de cada semestre 
para permitir tempo para pedido de visto, processamento e 
chegada nos EUA. 

 
Lista de verificação da inscrição 

Inscrição 
Históricos escolares oficiais 
Pontuação de teste de proficiência em inglês 
(opcional)   
Cópia do passaporte   
Evidência de apoio financeiro 

 

 

 

2017 - 2018 Custos estimados por 
ano acadêmico em USD 

 
 

Mensalidade e taxas: $ 9.900,00 

Despesas gerais: $ 13.484,00 

Livros e diversos: $ 1.600,00 

Total: $ 24.984,00 
 
 
 
 
English Language Institute 
Millersville University  
Global Education 
P.O. Box 1002 
Millersville, PA 17551-0302 
 
Telefone: 717-871-7506 
E-mail: International.Students@millersville.edu 
 
Contato principal: 
Kristin Thomson 
Kristin.Thomson@millersville.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matérias e níveis 
Matérias eletivas 

Cursos principais - Leitura e vocabulário acadêmicos, Escrita acadêmica, Foco na gramática, Escuta e fala em aula, Laboratório de 
idiomas 

Matérias eletivas - Literatura americana, Cultura popular, Serviço de aprendizagem, Preparação para provas, Redação criativa, Fala 
dramática, Comunicação de negócios e muito mais. (Opções eletivas poderão não estar disponível em todos os semestres) 


