Programa ESL (Inglês como Segunda Língua)

INTERNATIONAL ADMISSIONS

O PROGRAMA ESL NA
FACULDADE LA ROCHE

• Fornece as competências e os treinamentos necessários para você obter
sucesso acadêmico
•
• Auxilia na sua adaptação à vida pessoal e estudantil nos EUA

POR QUE A LA ROCHE?
• Não há requisito de teste de TOEFL ou IELTS para a
admissão. O teste de inglês realizado na própria faculdade
garante que o estudante é colocado no nível apropriado.
• O aprendizado é baseado em projetos de
aprimoramento das competências linguísticas nas
áreas fundamentais de leitura, redação, conversação,
compreensão oral e gramática.
• A acomodação é gratuita no verão se você escolher
morar no campus e estudar em período integral no
semestre de verão.
• A comunidade estudantil é bastante diversa, sendo 20%
dos alunos de países estrangeiros.
• Classes pequenas permitem que os professores deem
assistência e suporte personalizados.
• Os cursos são intensivos, de alta qualidade e
ministrados por especialistas da área.
• O custo é acessível, bem abaixo da média nacional.
•
do Programa após concluírem com êxito o programa ESL.

CALENDÁRIO
ACADÊMICO
• SEMESTRE DO OUTONO:
Final de agosto a início de dezembro
• SEMESTRE DA PRIMAVERA:
• SEMESTRE DO VERÃO:

LOCAL
O nosso campus está localizado 15 min ao norte
de Pittsburgh, uma cidade que apresenta inúmeras
• Variados eventos artísticos e de entretenimento
• Diversas sedes mundiais de corporações multinacionais
•

curta distância

• As margens do rio são limpas e bem cuidadas, com
oportunidades para passeios de barco, kayak e canoa

SERVIÇOS ESPECIAIS
• Aconselhamento e suporte contínuos sobre
procedimentos de imigração
• Translados do aeroporto e programa
• Programa de assistência tutorial
• Programa de Parceria de Conversação para
você praticar inglês em situações informais

SOBRE A LA ROCHE
A faculdade La Roche possui um sistema educacional inovador e direcionado a capacitar
os estudantes a obterem sucesso na economia global da atualidade. Comprometida
•

Institute of International Education

• Recebedora em 2010 do prêmio Senator Paul Simon Spotlight Award por Inovação
•

REQUISITOS

•

The Princeton Review

•
• Formulário de inscrição no Programa ESL
•
• Taxa de inscrição de US$50
• Cópia autenticada do diploma ou currículo
histórico do ensino médio

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTATE:
International Admissions & Student Services
9000 Babcock Boulevard
Pittsburgh, PA 15237, EUA
esl@laroche.edu | +1-412-536-1279

4850.GLOBALE.8/13.GK

Programa ESL (Inglês como Segunda Língua)
INSCRIÇÃO

1.

Nome de família

12. Ano 20
13.

2.

Outono (agosto)

Primavera (janeiro)

Verão (maio - julho)

14. Razão para cursar o programa ESL:

Primeiro nome

Propósitos acadêmicos (trabalho em nível universitário)
Inglês de conversação e aprendizado básico

3.

Nascimento

-

-

MM

Masculino

DD

4.

Sexo:

5.

Nº de previdência social dos EUA - SSN

15. Estou planejando morar:

AAAA

No campus

Feminino

Fora do campus

A faculdade La Roche não oferece acomodação para famílias.

-

Estudantes acompanhados por dependentes devem providenciar
sua própria acomodação fora do campus.

-

16. Se está nos EUA, indique o tipo do seu visto atual:
6.

J-2

Telefone residencial
CÓDIGO DE PAÍS

-

F-1

F-2

Outro

17. Envie uma cópia do formulário I-20 (visto F para estudantes) ou

-

DS-2019 (visto J para estudantes) atual para ajudar no processamento

CÓDIGO DE ÁREA

do seu pedido de transferência para a faculdade La Roche.
7.

E-mail

•

8. Endereço residencial/permanente

ENVIE O SEGUINTE:
1. Formulário de inscrição preenchido
2. Cópia do passaporte

NÚMERO

RUA

3. Cópia autenticada do histórico escolar do ensino médio
comprovando

CIDADE

ESTADO

4. Contrato de estudante internacional
5.

CÓDIGO POSTAL

9.

PAÍS

6. Extrato bancário autenticado
7. Taxa de inscrição de US$50 não reembolsável, em nome

Endereço atual

NÚMERO

ENVIAR PARA:

RUA

CIDADE

CÓDIGO POSTAL

ESTADO

PAÍS

International Admissions
La Roche
9000 Babcock Boulevard
Pittsburgh, Pennsylvania 15237, EUA
TEL.: +1-412-536-1277 | +1-412-536-1273

10. Nacionalidade
11. País de nascimento

FAX: +1-412-536-1188
E-MAIL: esl@laroche.edu
WEB: laroche.edu

5388.GLOBALE.2/14.GK

