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  Praias, montanhas, centro da cidade 
e fronteira com o México - tudo à distância 
de um rápido passeio de carro

  Campus universitário no belo estilo 
arquitetônico da Renascença Espanhola 
do século XVI

  72 hectares localizados no pitoresco vale, 
com vistas do oceano e da cidade

Características 
do campus

   Programas de graduação: 43 bacharelados 
com muitos focos; 52 habilitações secundárias

  Graus oferecidos: 1421 bacharelados, 
713 mestrados, 301 doutorados e doutorados 
em direito - total de 2435 graus

  Plenamente credenciada pela Western 
Association of Schools and Colleges (WASC) 
desde 1956

Vida acadêmica

  Campus residencial (morar no campus): 94% 
dos calouros e 44% dos graduandos moram 
no campus

  10 áreas residenciais separadas, com estilos que 
vão de quartos compartilhados a apartamentos

  Muitos clubes de recreação e aulas de 
fitness, incluindo um complexo esportivo 
moderno e espaçoso

Vida no campus
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A escolha de estudar no exterior pode ser uma das experiências mais 
recompensadoras e desafiadoras na vida de um estudante. 

A English Language Academy (ELA) fica localizada no lindo campus da 
Universidade de San Diego, renomada por sua bela arquitetura inspirada na 
Renascença Espanhola. As aulas são ministradas por instrutores experientes 
e apaixonados. Os programas incluem: Inglês intensivo, preparação para o teste 
TOEFL, Pathway (para alunos interessados em frequentar uma universidade), 
inglês para o desenvolvimento de carreiras, inglês geral com ênfase em 
conversação, TEFL (Ensino do Inglês como Língua Estrangeira), modificação de 
sotaques, programas customizados e o Programa Júnior Internacional de Verão, 
para alunos de 13 a 17 anos.

A equipe da ELA está comprometida em preparar os alunos para terem sucesso 
nas comunidades social e acadêmica da universidade, bem como em suas vidas 
fora da universidade. Essa equipe simpática e dedicada está aqui para ajudar os 
alunos no planejamento acadêmico, na acomodação, processamento de vistos, 
atividades sociais e funções do campus.

Programa de Inglês Intensivo (IEP)
O IEP ajuda alunos de 18 anos ou mais a desenvolver e expandir suas habilidades no 
idioma inglês em cursos ministrados por instrutores experientes e altamente qualificados, 
com mestrado e vastas habilidades no ensino da língua inglesa. O programa oferece:

   Semestres de 14 semanas (outono/
primavera) e 10 semanas (verão)

   Um cronograma de curso personalizado

   Um curso acadêmico rigoroso de 
estudos para ajudar os alunos a se 
prepararem para uma educação 
universitária nos EUA  

Programa de Inglês Intensivo (IEP) 
A ELA oferece uma versão resumida do Programa de Inglês Intensivo, com duas sessões 
de 7 semanas no outono e na primavera, e duas sessões de 5 semanas no verão.

TEFL (Ensino do Inglês como Língua Estrangeira)
O TEFL é um programa excitante e exigente para educadores e aspirantes a professores 
que buscam oportunidades de viajar para outros países e encontrar trabalho como 
instrutores de TEFL. O programa oferece:

  Ensino sobre métodos de ensino do 
inglês para crianças não nativas que 
falam inglês, assim como adultos, em 
situações acadêmicas, de negócios e de 
outra qualidade vocacional

   Um curso híbrido composto de 25 
horas on-line e 100 horas presenciais; 
um certificado TEFL é emitido após a 
conclusão das 125 horas

  A oportunidade de aproveitar créditos 
de Certificação TEFL em uma certificação 
TESOL (Teaching English to Speakers 
of Other Languages - Ensino do Inglês 
para Falantes de Outros Idiomas)

Modificação de Sotaques
O Programa de Modificação de Sotaques é customizado e oferece horários flexíveis para 
pessoas que têm habilidades de língua inglesa de intermediárias a avançadas, mas precisam 
de ajuda com seu sotaque/pronúncia. Este programa aborda a necessidade de habilidades 
verbais claras e efetivas em todas as profissões e reconhece que um sotaque carregado pode 
interferir na capacidade de uma pessoa se fazer entender.  O aluno receberá:

   Uma gravação no início do curso para 
ajudar a determinar que partes da fala 
precisam melhorar

   Uma pós-avaliação

   Identificação das diferenças nos padrões 
de fala comparados ao inglês americano 
padrão, com ênfase no ritmo, entonação, 
tonicidade e tom

Programa Júnior Internacional de Verão
Começando no início de julho até a metade de agosto, alunos de 13 a 17 anos têm a 
oportunidade única de experimentar a vida universitária americana morando no belo e 
seguro campus da USD (acomodações em casa de família disponíveis), enquanto frequentam 
aulas de inglês ministradas por instrutores da USD e praticam suas habilidades conversacionais 
em estudos de campo, atividades esportivas e eventos sociais. O programa oferece:

  Turmas pequenas com uma média de  
8 alunos e número máximo de 10

  Um programa intensivo de inglês, com 
workshops culturais à tarde para reforçar 
as habilidades no inglês e aprender 
sobre a cultura americana 

  Excelentes atividades e excursões de dia 
inteiro pelo ensolarado sul da Califórnia 

  Data de início flexíveis, com opções  
de 2, 3 e 4 semanas

Programa Pathway da USD/Aceitação Condicional
O Programa Pathway da USD oferece a alunos internacionais academicamente 
preparados a oportunidade de se tornarem alunos da USD em tempo integral 
e estudando para a obtenção de uma graduação, através da conclusão de um 
currículo de idioma inglês e de preparação para a universidade. O programa inclui:

    Ensino intensivo do idioma inglês  
(1 a 3 semestres, conforme determinado 
pelo desempenho acadêmico)

    Um caminho personalizado para a admissão 
universitária, com base em uma variedade 
de avaliações e com monitoramento 
rigoroso para garantir o sucesso

    Aperfeiçoamento das pontuações nos testes 
TOEFL e IELTS, necessários para a admissão 
em um programa acadêmico nos EUA

    Uma Carta de Recomendação de um 
membro da English Language Academy

Programa de Inglês Geral
O Programa de Inglês Geral de quatro semanas destina-se a alunos de 18 anos ou 
mais que desejam melhorar sua habilidade de se comunicar em inglês. O programa 
enfoca o desenvolvimento de habilidades conversacionais para uso em cenários como 
viagens internacionais e situações sociais, aliado ao desenvolvimento do vocabulário 
e da prática de expressões idiomáticas no contexto da cultura americana. O programa 
foi estruturado para oferecer:

 4 semanas de ensino da língua inglesa

  Uma abordagem comunicativa da 
aprendizagem do idioma, permitindo 
a máxima quantidade de tempo de 
conversação para os alunos

  Uma abordagem integrada de habilidades, 
resultando em um currículo baseado em 
temas, que estimula os alunos a falarem 
o inglês o máximo possível

Programas personalizados
Os programas personalizados estão disponíveis para grupos específicos de indivíduos 
de países de língua não inglesa que desejam melhorar suas habilidades em inglês por 
motivos pessoais, acadêmicos ou profissionais. Esses programas são desenhados para 
atender a uma variedade de necessidades de treinamento de professores a inglês para 
fins específicos.  Abaixo estão alguns exemplos de Programas personalizados:

   Treinamento de professores para 
professores universitários

   Preparatório para testes para instrutores 
e educadores de ensino secundário

   Inglês para negócios para gestores 
e administradores 

Programa de Pronúncia do inglês americano 
A pronúncia do inglês americano é voltada para falantes não nativos de inglês que desejam 
aprender como se comunicar de maneira mais clara e efetiva em um ambiente falante de 
inglês americano.  Os alunos irão aperfeiçoar suas habilidades de falar de maneira clara 
e efetiva em inglês, ao abordar alguns aspectos da redução de sotaque e construindo 
sua autoconfiança.  O programa inclui:

   Instrutores especializados e experientes 
com graduações avançadas

 30 horas de ensino, distribuídas  
por 10 semanas

  Turmas pequenas com interação 
estruturada aluno-professor

  Envolvimento ativo do aluno no 
monitoramento e autoavaliação

Por que escolher a English 
Language Academy na 
Universidade de San Diego? 

Destaques:
  Programas de inglês para desenvolvimento 
pessoal ou profissional

  Instrutores com mestrados relacionados 
ao ensino da língua inglesa 

   Turmas pequenas (10-15)

  Equipe altamente experiente de atendimento 
ao estudante internacional

  Certificado de Conclusão após a conclusão 
satisfatória do programa


