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QUAL É O SEU OBJETIVO?
VOCÊ QUER:
Aperfeiçoar o seu inglês?
Preparar-se para estudar numa universidade nos Estados Unidos?
Falar inglês melhor para seu trabalho e ascensão profissional?
Quer melhorar sua pontuação no TOEFL, IELTS ou GMAT?
• Duas excelentes localizações em Nova
York: Cidade de Nova York (centro da
cidade e centro de Manhattan) e
próximo a Westchester (White Plains)
• Turmas Pequenas
• População diversificada de alunos
• Professores experientes e funcionários
simpáticos e atenciosos
• Orientação e aconselhamento acadêmico
com perguntas sobre visto

• Alojamento disponível no campus
• Acesso a todas as instalações e os serviços
da Pace University, incluindo academia,
biblioteca, computadores, posto de saúde,
atividades, ingressos com desconto e muito mais.
• Acesso a todas as instalações da
Universidade Pace
• Oportunidade de fazer amigos norteamericanos e internacionais
• Dispensa do TOEFL para entrar na Pace
University

Curso intensivo de inglês
Melhore suas habilidades na língua inglesa
para est udos acadêmicos, desenvolviment o
da carreira ou enriqueciment o pessoal.

BENEFÍCIOS E DESTAQUES DO CURSO

Curso preparatório para a Pré-Graduação
Prepare-se para estudar em um programa de graduação na Pace University ou
em outras universidades nos Estados Unidos.

BENEFÍCIOS E DESTAQUES DO CURSO

• Flexibilidade para estudar em diferentes níveis para cada
competência linguística

• Aprimorar as capacidades acadêmicas de leitura,
redação e estudo.

• Estudo em regime integral ou parcial

• Adquirir habilidades para trabalhos de pesquisa e dissertações

• Datas de início frequentes durante o ano

• Obter competências essenciais e transferíveis, como
tomada de notas, pensamento crítico, habilidade de falar em
público e estratégias para realização de testes

• Alunos de mais de 40 países
• Professores de qualidade, com mestrado e especialização
• Uma ampla variedade de cursos optativos, incluindo:
• Pronúncia

• Passeios a pé por Nova
• Gramática para Conversação e York
• Cultura Empresarial
Escrita
Norte-Americana
• Cultura Norte-Americana através • Discurso Público
dos Filmes

Cursos de Preparação para
Testes
Melhore seus resultados nos principais testes
acadêmicos e de proficiência.

BENEFÍCIOS E DESTAQUES DO CURSO
• Aprimore suas competências linguísticas, aprenda sobre o
teste e desenvolva importantes estratégias para a realização
dos testes
• Os cursos podem ser feitos separadamente (meio período)
ou combinados com aulas acadêmicas ou de inglês geral,
para tempo integral
• Inclui:
• Preparação para o TOEFL
• Preparação para o IELTS
• Preparação para o GMAT

• Estudar matérias acadêmicas, utilizando materiais de leituras
acadêmicase aulas gravadas em vídeo
• Fornecimento gratuito de aconselhamento acadêmico e
assistência pessoal para inscrição na universidade
• Os alunos que concluírem o curso com êxito não serão
obrigados a fazer o TOEFL para entrar na Universidade Pace

Curso preparatório para

a Pós-graduação
Prepare-se para estudar em um programa de pós-graduação na
Pace University ou em outras universidades nos Estados Unidos.

BENEFÍCIOS E DESTAQUES DO CURSO
• Aprimorar as capacidades acadêmicas de leitura,
redação e estudo.
• Aprender a fazer trabalhos em grupo e
de apresentação oral
• Adquirir habilidades de pesquisa em biblioteca
e na Internet
• Aplicar pensamento crítico e habilidades de
resolução de problemas
• Fornecimento gratuito de aconselhamento acadêmico
e assistência pessoal para inscrição na universidade
• Os alunos que concluírem o curso com êxito não
serão obrigados a fazer o TOEFL para entrar na
Universidade Pace

Programas On-line

Inglês para Profissionais
Treine na prática o inglês empresarial e a cultura empresarial nos Estados Unidos. Aprimore
suas competências linguísticas para suas responsabilidades e necessidades profissionais.

BENEFÍCIOS E DESTAQUES DO CURSO
• Aulas em grupo personalizadas ou aulas individuais para você ou
seus funcionários em localizações privilegiadas ou na própria Pace
• Projete uma imagem mais professional, aumente a satisfação do
cliente e aprimore seu desempenho profissional
• Comunicação clara e eficaz em situações de negócios, incluindo
• Desenvolvimento de habilidades profissionais, como formação de
equipes, solução de conflitos e transição para gerenciamento
• Desenvolvimento de competências de comunicação interculturais,
incluindo como trabalhar com eficácia em uma organização
multicultural, morando e fazendo negócios nos EUA
• Treinamento prático, com ênfase em exemplos da vida real e
documentos autênticos
• Aprendizado com instrutores qualificados de inglês como segundo
idioma (ESL), com experiência e conhecimentos empresariais
• Programas de treinamento no local de trabalho, disponíveis para
qualquer setor
• Programação flexível durante a semana, noites, finais de semana
e/ou on-line

Inglês para Advogados
Prepare-se para estudar em um programa de Mestrado em
Direito (LLM) na Pace Law School ou em outras faculdades
de direito nos EUA, com nosso programa de verão.

BENEFÍCIOS E DESTAQUES DO CURSO
• Desenvolver habilidades de redação jurídica e um estilo jurídico acadêmico
• Aprender estratégias de leitura e vocabulário jurídico para entender, analisar e fazer relatórios orais
• Fazer apresentações sobre temas jurídicos em umestilo claro
• Estudar o Direito Consuetudinário dos EUA e outros aspectos do sistema jurídico norte- americano
• Visitar fóruns e tribunais americanos e assistir a julgamentos, conhecer juízes e advogados
• Os alunos que concluírem o programa integral não precisarão fazer o teste TOEFL para entrar na
faculdade de direito da Pace

Conheça um Ensino de qualidade, os sons do inglês americano e a experiência da cultura
Norte-Americana do Instituto de Língua Inglesa da Pace University, mesmo se não puder
estar presencialmente, ou antes/depois de vir a Nova York.

Benefícios e Destaques do Programa
• Opções de cursos flexíveis e convenientes
• Aulas interativas
• Aulas em grupo ou particulares
• PASS (Preparing for Academic Student Success –
Preparação para o sucesso acadêmico dos alunos)
• Curso de 4 semanas para alunos internacionais inscritos
• Aprendizado sobre a cultura acadêmica Norte-Americana,
a vida em uma universidade dos EUA e nos EUA

Aulas
Uma experiência de aprendizado personalizado,
voltado para suas necessidades específicas.

Benefícios e Destaques do Programa
• Análise de necessidades personalizada
• Um instrutor que tenha exatamente a experiência que
você precisa
• Você escolhe o horário, as datas e o local
• Programa individualizado. As áreas de enfoque podem
incluir redução de sotaque, inglês professional, assistência
acadêmica, ajuda para preparação para uma prova ou
aprimoramento geral do inglês

Programas de Ano Sabático
Faça um ano sabático em Nova York. Estude inglês e outros conteúdos.

Benefícios e Destaques do Programa
• Estude por um semestre ou mais de inglês, MAIS um semestre de aulas de conteúdos diversos
na Pace; ou
• Estude por um semestre na Pace, com uma combinação de aulas de inglês e outros conteúdos
• Fornecimento de ajuda para a solicitação de inscrição nas aulas de conteúdos diversos

Divirta-se enquanto aprende! Participe de atividades
semanais, conheça nova-iorquinos e descubra tudo o
que Nova York tem a oferecer.

Cursos rápidos especiais de inglês
O Instituto de língua inglesa também cria programas de inglês de curto prazo,
completamente vivenciais, para grupos em qualquer período do ano.

Vida Acadêmica

Os programas podem incluir:
• Instruções sobre o idioma inglês
• Cursos de conteúdos diversos da Pace University
• Atividades sociais e culturais em Nova York e nas cidades vizinhas

• Visitas a empresas, escolas, à ONU, etc.
• Palestrantes convidados, como professores universitários e especialistas na área
• Opções de acomodação: residência universitária (no campus) ou experiência em casa de família
• Pacotes de refeições
• Traslado do aeroporto
Exemplos de cursos:
• Inglês empresarial, MAIS palestra sobre negócios, MAIS visita à empresa, MAIS caminhada pelo
centro financeiro, MAIS palestra de um CEO convidado
• Formação de professores, MAIS palestrante convidado da faculdade de educação, MAIS visitas às
universidades locais, MAIS microensino com comentários
• Curso preparatório para a universidade, MAIS escrita de uma redação de inscrição para a universidade,
MAIS visitas às universidades de Nova York, MAIS viagem de fim de semana para Boston, para visitar as
universidades, MAIS seminários com o orientador da universidade
• Diversão no verão com inglês, MAIS excursões culturais na cidade de Nova York, MAIS pacotes
completos de refeições, MAIS uma apresentação na Broadway, MAIS um jogo dos Yankees

Podemos planejar um programa que satisfaça suas
necessidades e interesses.

As atividades são:

Entre em contato conosco!

• Eventos atléticos profissionais
• Passeios a pé
• Oportunidades de serviços voluntários e comunitários
• Excursões a parques de diversões, museus, restaurantes, etc.
A Pace também oferece o Programa de parceria na
conversação em inglês, que une alunos do ELI com
estudantes norte-americanos na Pace, com oportunidades
de voluntariado. Essas são ótimas formas de conhecer
americanos e praticar seu inglês.

Admissão ao ELI
O Instituto de Língua Inglesa dá as boas-vindas aos alunos de todos os níveis de língua
inglesa.Para se candidatar, visite
Para se candidatar, visite
https://www.pace.edu/eli/apply-eli
Se precisar de ajuda, envie um e-mail para eli@ pace.edu (Campus da cidade de Nova
York) ou eliwc@ pace.edu (Campus de Westchester, NY). Estamos aqui para ajudá-lo!

O prazo para se candidatar é de um
mês (Alunos dos cursos integrais
com visto de estudante F1) ou 5 dias
úteis (transferência ou alunos de
cursos de meio período) antes do
início das aulas.
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