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Programas Acadêmicos de Língua Inglesa 
Sua ponte para uma comunicação clara 

Outono 2022 
Programa Intensivo de Inglês 

Instrução em leitura, conversação, gramática, construção de vocabulário, escrita acadêmica,         
pronúncia, preparação para o TOEFL e conteúdos baseados nos interesses e necessidades do  aluno. 

Cursos de Manhã Seg/Qua 9:00  - 12:00  e Sex 9:00  – 10:30  
      07 de setembro – 30 de novembro de 2022           13 semanas (7.5 horas/semana) 

  Básico, Intermediário ou Avançado Intensivo Leitura, Escrita e Gramática   $1,520 

Cursos de Manhã Ter/Qui  9:00  - 12:00   e Sex 10:30  – 12:00 
       08 de setembro – 01 de dezembro de 2022          13 semanas (7.5 horas/semana) 

  Básico, Intermediário ou Avançado Intensivo Compreensão Auditiva e Conversação $1,520 

Cursos de Tarde Focus  Seg/Qua 12:30  -  2:00  
                  07 de setembro – 30 de novembro de 2022   13 semanas (3 horas/semana) 

  Melhora da Pronúncia, Vocabulário e Leitura (Intermediário/Avançado)   $540 

  Estratégias para o Sucesso no Teste de Proficiência para Estrangeiros (TOEFL) (Avançado)                                                                                                                           $540 

Cursos de Tarde Focus  Ter/Qui 12:30 -  2:00  
    08 de setembro – 01 de dezembro de 2022  13 semanas (3 horas/semana) 

  Melhora da Pronúncia e Gramática (Iniciante/Intermediário)  $540 

  Comunicação e Técnicas de Apresentação (Técnicas de Comunicação e Oratória)     
(Intermediário/Avançado) 

 $540 

Programa Ponte para a Universidade e Sucesso Profissional 
Para alunos de nível avançado cuja meta é entrar para a universidade ou avançar em suas 

carreiras profissionais. Estudantes aprendem a fazer apresentações dinâmicas, escrever 
documentos profissionais ou acadêmicos, cartas e emails, demonstrando sua fluência em inglês. 

Técnicas avançadas de pronúncia são parte desse programa. 

Seg/Qua 18:45 - 21:15  
   07 de setembro – 30 de novembro de 2022  13 semanas (5 horas/semana) 

Transições 10: Escrita, Pesquisa e Apresentações Orais (Avançado) $670 
 

Planos de Estudo Individualizado 
Aulas particulares com um professor focando em qualquer habilidade de comunicação do Inglês. 

Plano de estudo individualizado de Língua Inglesa 14 horas $980 

Plano de estudo individualizado de Língua Inglesa 28 horas $1,960 
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Lindo Campus a 20 milhas oeste de Boston 
Locomoção fácil de trem ou carro, estacionamento grátis e serviço de ônibus para translado. 

 
 

 

Exemplos do valor do curso para alunos de tempo integral* 

15 horas = 2 cursos Core 
18 horas = 2 cursos Core e 1 curso Focus 
20 horas = 2 cursos Core e 1 curso Transições 
21 horas = 2 cursos Core e 2 cursos Focus 

         15 horas + Plano de Estudo Individualizado (14 horas) 

$3,040 
$3,580 
$3,710 
$4,120 
$4,020 

*Alunos com visto F-1 devem matricular-se em, no mínimo, 18 horas de estudo por semana.  
* Para alunos que  nunca estudaram inglês antes, é recomendado incluir o Plano de Estudo Individualizado com 

os demais cursos. 

Tutoria 
Aproveite a oportunidade de tutoria intensiva. 

     Alunos matriculados no Programa Intensivo de 15 horas ou mais p/semana, recebe 4 horas de tutoria gratuita     
durante o  semestre. 

Programas Acadêmicos de Língua Inglesa – Opções de Pagamento 

• Pagamento único do valor integral no ato da matrícula. 
• Parcelamento do valor integral através de inscrição no plano de pagamento mensal da Framingham 

State University. Consulte “Ways to Pay” no link https://www.framingham.edu/admissions-and-
aid/student-accounts/index e comece a pagar no momento da matrícula. 

Matrícula & Informação 
Download e preencha o Formulário de matrícula encontrado no nosso website www.framingham.edu/esl 

e envie para esl@framingham.edu ou traga pessoalmente. 
Se tiver dúvidas, nos envie um email para esl@framingham.edu ou ligue para 

(508) 626-4958 
Nossa equipe fala Português, Espanhol, e Francês 

    Para informação sobre vacinação de Coronavirus, consulte www.framingham.edu 
Endereço 
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