Cursos de curta duração
A Universidade de Millersville

Cursos intensivos de inglês

recebe alunos internacionais
para estudar inglês ou cultura
americana no histórico
Condado de Lancaster,
Pensilvânia, por 2 a 8 semanas.

2 semanas

US$
2.100

3 semanas

US$
2.600

4 semanas

US$
3.000

O preço inclui:
Transfer do/para o aeroporto, orientação e recepção
completas, hospedagem e refeições, 15 horas de curso
por semana, materiais de estudo necessários, algumas
excursões culturais e um jantar de despedida.

Os cursos de curta duração oferecem programas de
imersão de inglês intensivo ou cultura americana. Os
alunos visitarão organizações e empresas locais,
terão oportunidades para fazer serviço comunitário e
participarão de excursões de fim de semana para
pontos turísticos locais e regionais. Nosso fantástico
campus de 250 acres está a poucos minutos do
centro histórico de Lancaster e a 3 horas de
Baltimore, Filadélfia, Washington D.C. e Nova York.

Cursos de curta duração personalizados
disponíveis para grupos de 6 ou mais participantes
Os custos podem variar de acordo com as
personalizações

English Language Institute

millersville.edu/globaled/eli

Cursos disponíveis
Curso intensivo de inglês
Participe do estudo acadêmico rigoroso da língua inglesa com escuta,
leitura, escrita, fala, pronúncia e gramática. Espera-se que os alunos
tenham no mínimo um nível intermediário de inglês.

Curso de direção acadêmica
Entenda a administração de faculdades nos EUA, incluindo questões
estudantis e acadêmicas, entre outras. Este curso de desenvolvimento
profissional foi criado para diretores do ensino fundamental, médio e
universitário, bem como para consultores independentes.

Imersão no college (para alunos do ensino médio)
Melhore seu inglês enquanto você se prepara para estudar em uma
instituição nos EUA. Fale com um conselheiro de admissão e com um
conselheiro universitário sobre sua candidatura à faculdade e obtenha
dicas para quem quer estudar nos EUA. Muitas opções de tours em
colleges disponíveis.
Os alunos devem ser maiores de 15 anos.

Formação de professores
Os professores podem melhorar o domínio da língua inglesa
participando de seminários de ensino de línguas com foco nas teorias
de aquisição de segunda língua. Observe os instrutores treinados pela
TESOL e aprenda estratégias necessárias para ensinar inglês em um
contexto não nativo.

Inglês para fins específicos
Melhore suas habilidades de comunicação intercultural adquirindo
vocabulário especializado em negócios, saúde, ciência, tecnologia,
engenharia e matemática, entre outros. Você poderá visitar e observar
parceiros e empresas regionais.

Preparação para provas
Melhore a sua pontuação em língua inglesa e outras provas, como
TOEFL, IELTS, GRE ou GMAT, aprendendo estratégias e técnicas de
avaliação destinadas a ajudar os alunos a concluir a prova no período
previsto e alcançar melhores resultados.

Global Education
ATTN: English Language Institute
Millersville University
P.O. Box 1002
Millersville, PA 17551-0302
Entre em contato com Kristin Thomson no
Kristin.Thomson@millersville.edu ou ligue para
+1 717-871-7506 para conversar sobre opções de
personalização.

@millersvilleu

