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CURSO INTENSIVO DE INGLÊS EM MIAMI
Estão abertas as inscrições para o Curso Intensivo de Inglês, que será realizado na Florida International
University (FIU), em Miami, nos Estados Unidos. Essa é mais uma iniciativa do International Office, que visa a
internacionalização através de programas de capacitação e troca de experiências internacionais.
O programa acontecerá de 14 a 27 de Julho de 2019 e é oferecido a todos os alunos, professores e
funcionários do grupo Anima, que queiram aprimorar o domínio da língua inglesa.
A Florida International University é uma instituição de ensino superior certificada pela SACS/Southern
Association of Colleges and Schools. Todos os programas da FIU seguem padrões rigorosos exigidos pela
associação certificadora. Além disso, sua biblioteca possui um amplo acervo à disposição de todos os
alunos, incluindo os que cursam inglês como língua estrangeira.
Neste programa estão previstas 2 semanas de inglês intensivo, 6 horas diárias, 5 dias por semana. As aulas
acontecem de segunda a sexta-feira das 9:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, com 1 hora livre para
almoço. O curso totaliza 60 horas de duração.
As aulas serão ministradas no campus principal da Universidade, chamado Modesto A. Maidique Campus. As
instalações apresentam salas de aula com tecnologia de ponta e equipamento de teleconferência. Há
acesso à internet em todo o campus FIU.

Professores
Todos os professores possuem o inglês como língua nativa, além de serem especializados na área com
Mestrado em Ensino de Inglês como Língua Estrangeira.

Certiﬁcação
Inicialmente, os alunos serão avaliados para determinar o seu nível linguístico. E durante o curso serão
submetidos a duas avaliações. O Strategic Language Institute da Florida International University emitirá um
Certificado de Conclusão de Curso a todos os participantes.

Ao término do curso, os alunos terão desenvolvido:
• Habilidade em ouvir, entender e comunicar-se em situações sociais e profissionais;
• Habilidade em escrever e se expressar através de redação;
• Habilidade em ler e interpretar publicações em inglês;
• Compreensão dos aspectos culturais dos Estados Unidos da América.

Acomodação
Os participantes serão hospedados no Hampton Inn & Suites Miami – Doral/ Dolphin Mall, localizado próximo
ao campus principal da Florida International University e ao Dolphin Mall, shopping onde encontram-se
diversas opções de alimentação e lojas.

Inscrição
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia 15 de Novembro de 2018, através do
formulário de inscrição a ser solicitado pelo e-mail: international@animaeducacao.com.br .

Investimento
O valor total do programa é de USD$3.200,00 a ser pago à vista no dia 20/11/2018. Ou, parcelado em
7x de USD$531,00 no cartão ou boleto bancário.
*Note que os valores são em dólares americanos.
Incluso:
• Curso intensivo de inglês na Florida International University;
• Material didático;
• Acomodação com café da manhã, em apto duplo;
• Transporte hotel-FIU-hotel;
• Big Bus Tour Miami (hop in hop off );
• Certificação.
Não incluso:
Alimentação, passagem aérea, seguro saúde e visto americano de turismo/negócios (B1/B2).
Importante! Em caso de desistência posterior do candidato, em qualquer etapa do programa, esta quantia
não será devolvida.

