Programa Intensivo de Inglés
Programa de 8 semanas de Inglés Intensivo
Escolha entre 5 seções que começam durante o ano
Propina e custo de vida baixo
Professores e Administradores simpáticos e com Experiência
Excursões culturais
Admissão aos programas de bacharelato sem o TOEFL iBT
Porta de Acesso a Programas Académicos: Mais de 80 Bacharelatos,
Mais de 30 Mestrados e 10 Programas de Doutoramento

As aulas começam em Janeiro, Março, Junho, Agosto e Outubro!
Inscreva-se Hoje!
Intensive English Program
Office of International Affairs
413 Brook Avenue
Lafayette, LA 70506, USA
+1 337 482 9028
iep@louisiana.edu
http://internationalaffairs.louisiana.edu/intensive-english-program

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM
LISTA DE VERIFICAÇÃO DO APLICATIVO
Todos os documentos devem ser enviados por e-mail para
iep@louisiana.edu antes da data prazo na aplicação.
☐ Candidate-se online no http://internationalaffairs.louisiana.edu.
☐ Pague os $50.00 de taxa de inscrição. Opções de pagamento incluem cheque Americano, vale
postal, ou cartão de crédito (Visa, MasterCard, Discover e American Express) que pode ser pago através
de um formulário.

☐ Submeter o certificado de notas do liceu/escola secundária/12°Ano. Admissão ao Programa de
Inglés Intensivo requer prova de graduação do liceu/escola secundário/12° Ano.

☐ Submeter todos os certificados de notas da universidade (se aplicável). Estudantes que
frequentaram uma universidade, uma escola técnica, ou um outro estabelecimento de ensino superior
dentro ou fora dos Estados Unidos devem submeter cópias traduzidas ao inglés dos seus certificados
de notas. (Informação necessária para admissão condicional aos programas de
licenciatura/bacharelato.)

☐ Submeter o formulário Chronological Record of Education/Registro Cronológico de Educação .
Este formulário enumera toda a educação recebida até a data. (Informação necessária para admissão
condicional aos programas de licenciatura/bacharelato.)

☐ Submeter of formulário Financial Information/Informação Financeira com estrato bancário. Este
formulário é necessário para todos os estudantes que irão estudar com um F-1 ou J-1 – inclusive os que
se estão a tranferir de uma outra escola nos Estados Unidos.

☐

Submeter of formulário Proof of Immunization/Prova de Imunização. Este formulário médico é
necessário para todos os estudantes.

☐

Submeter uma cópia da página com foto do passaporte (necessário para todos estudantes que
querem aplicar para o F-1 ou J-1), ou o cartão de residência Americana, ou documentação de
asilado/refugiado, visto atual, ou prova de cidadania Americana (passporte ou certificado de
naturalização).

Necessário para todos os estudantes que se estão a transferir de uma outra escola nos EUA:
Depois de serem admitidos no UL Lafayette IEP, o Oficial Designado da Escola na sua atual escola
terá que submeter o formulário International Student Transfer/Tranferência de Estudante Internacional
Note que se atualmente estiver num periodo probatório ou em suspenção académica ou disciplinária, se
não estiver em bom estatuto de imigração, ou se estiver a dever dinheiro à sua atual instituição, não
estará elegível para inscrição no Program de Inglês Intensivo da UL Lafayette.

App Checklist - Portuguese

O que é necessário para a
candidature?
Ter diploma da escola secundária
Ter um bom estatuto de imigração
Não estar num periodo probatório ou em
suspenção académica ou disciplinária na sua
atual instituição

O que fazer para aplicar?
Antes de decidirmos a sua admissão, os seguintes
documentos têm que ser submetidos:
1. Formulário de candidatura ao IEP (feito online)
2. Pagar $50.00 de taxa de inscrição (não
reembolsável e que pode ser paga com cheques
pagáveis ao IEP-UL ou cart~ao de crédito)
3. Cópia do certificado de notas do liceu/escola
secundária/12°Ano ou certificados de notas da
universidade (se aplicável)
4. Formulário Financial Information/Informação
Financeira com estrato bancário de $10,963 ou
carta de bolsa/patrocionio governamental
5. Formulário Chronological Record of
Education/Registro Cronológico de Educação se
desejar admissão condicional aos programas de
licenciatura/bacharelato
6. Formulário Proof of Immunization/Prova de
Imunização com o boletim de vacinas anexado
7. Submeter uma cópia do passaporte ou o cartão de
residência Americana

Atividades extracurriculares e serviços
oferecidos pela universidade
Além de muitas atividades programadas pela
universidade que ocorrem regularmente, o IEP também
patrocina diversos eventos para os estudantes. Viagens
a lugares de interesse dos estudantes são programadas
em cada seção. Eventos sociais, como a Hora
Internacional e outras ocasiões onde os estudantes
podem praticar inglés com Americanos também são
planejados. Está também disponível diversas
oportunidades de exercício e atividades recreativas no
recinto universitário.

Programa de
Inglés
Intensivo
Esperamos por ti!

Todos os formulários podem ser encontrados online no:
oia.louisiana.edu/intensive-english-program.

Para mais informações contacte-nos:
UL LAFAYETTE
Intensive English Program
413 Brook Avenue
Lafayette, LA 70506
OFFICE: (337) 482-9028
FAX: (337) 262-1346
E-MAIL: iep@louisiana.edu
URL: internationalaffairs.louisiana.edu

Melhora o teu inglés inscrevendo-te agora!
Temos seções que começam em Janeiro,
Março, Junho, Agosto e Outubro.

A Universidad de Luisiana a Lafayette
UL Lafayette está ocalizada no coração da Acadiana –
somente a cinco minutos do aeroporto de Lafayette.

Informação sobre o program
Há 5 seções que começam durante o ano, cada
seção dura 8 semanas
Pode começar o programa em qualquer seção
Cada semana tem 20 horas de aulas semanais
As aulas são das 9h às 13h de segunda à sexta
As turmas são pequenas para que os alunos
possam usufruir de atenção individual
Rápido aperfeiçoamento do Inglés

Matrícula e Outros Custos

A matrícula e os custos de uma sessão de 8 semanas é
aproximadamente de 2,000 dólares. Into inclui a sessão
de orientação, as salas de aula, professores, informação
e acompanhamento académico e colegial, propinas e
outras taxas, seguro, e serviços de alguns escritórios
universitários. A propin e os honorários de cada sessão
devem ser pagas em dólares dos Estados Unidos na
segunda semana 2 de aulas. Preços adicionais existem
para dependentes de estudantes.

Residência e Refeições

Fatos sobre a universidade:
Fundada em 1990
Tem mais de 18,000 estudiantes de 88 países
Tem mais de 100 especialidades (Licenciatura,
Maestría e Doutorado)
Tem mais de 200 organizações de estudantes
Instalações recreativas topo de gama

Lafayette, Louisiana

TOEFL ITP
Se um estudante com sucesso concluir o Nível 6 de
classes e o Exame de Saída (TOEFL ITP), o TOEFL
administrado na Internet ou IELTS não é necessário
para candidatar-se a programas universitários da UL
Lafayette. Os estudantes que se candidatam a
programas de pós-graduação podem ser obrigados a
tomar o TOEFL, além do GMAT ou GRE. A admissão no
IEP não garante a admissão a UL Lafayette.

Ha alojamento em-recinto-universitário disponível para
estudantes solteiros. Uma taxa de depósito/aplicação
de alojamento não-reembolsável de 200 dólares é
necessária. Este tipo de dormitório só pode ser
reservado para aqueles estudantes que aplicam e
pagam o depósito necessário cedo. Também há planos
disponiveis de refeições no recinto universitário. A
universidade fornece uma variedade de preços e
refeições para a sua seleção.

Testes diagnósticos e colocações

Lafayette é:

Famosa pela sua cultura, comida e música
Cajun e Creola.
Conhecida como a casa dos festivais durante o
ano inteiro, como o Festival Internacional.
Uma mistura cultural única entre o Francês,
Espanhol juntamente com influências
Africanas, do Caribe e da Inglaterra.
Uma cidade segura e muito amigável.

Os novos estudantes tomam um teste de colocação
para determinar o nível apropriado no qual eles se
registrarão. No fim de cada sessão, dão a estudantes
exames finais os resultados determinan se eles mudam
para o seguinte nível.

Seguro de Saúde
Todos os estudantes com o visto f-1 (sem bolsa)
registrados no IEP estão automaticamente cobertos
pelo seguro fornecido pela UL Lafayette. A taxa de
seguro está incluída na proprina. Enquanto estiver
registrado no IEP, os estudantes podem tirar proveito
dos serviços de saúde localizados no recinto
universitário. Entre os documentos da candidatura
inclui-se um formulário de imunização, que deve ser
preenchido e submetido ao IEP em menos de 30 dias
depois do inicio das aulas. Este formulário deve ser
submetido antes que o SEVIS I-20AB possa ser emitido.

