ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE (ELI)
DA SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY
ESTUDE NO TEXAS
Localizada em Huntsville no Texas, esta universidade de grande porte, mas que te faz sentir em casa. Com
mais de 20.000 estudantes, a Sam Houston State University sente orgulho de ter criado uma comunidade
unida. O nosso lindo campus não é apenas um lugar para aprender, é a sua casa longe de casa. Os
integrantes do corpo docente são mais do que simplesmente professores; eles são mentores, orientadores,
tutores informais e conexões pessoais para uma grande carreira.

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INTERNACIONAIS:
ATIVIDADES E SERVIÇOS AO ESTUDANTE
Em cada sessão, os alunos do ELI participam de várias atividades, tanto no campus quanto ao redor da área
metropolitana de Houston. Nas últimas sessões, os alunos do ELI visitaram o Houston Museum District, o
shopping The Woodlands Mall, a cidade de Galveston e a NASA.

POR QUE ESCOLHER O

ENGLISH

LANGUAGE

INSTITUTE
D A

SHSU
• Turmas pequenas
• Professores qualificados e
atenciosos
• Sessões curtas de oito
semanas que permitem aos
alunos um progresso rápido
no programa
• Atividades culturais e
sociais para estudantes
internacionais
• Dispensa do TOEFL para
candidatos de graduação

O Departamento de Programas Internacionais (OIP - Office of International Programs) da SHSU está
dedicado a ajudar os estudantes internacionais com suas necessidades acadêmicas e de imigração. Alguns dos
serviços oferecidos pelo OIP são translado do aeroporto e orientação acadêmica, assim como idas frequentes
ao supermercado local, aos mercados internacionais da área de Houston e aos shoppings das proximidades.
OIP também administra a Organização Acadêmica Internacional, um clube social para todos os estudantes
internacionais, e o Programa de Embaixador Global, uma organização que conecta os estudantes
internacionais com “colegas” americanos. Queremos ajudar todos os estudantes internacionais a atingir seu
pleno potencial e alcançar seus objetivos acadêmicos enquanto estudam nos EUA.

ADMISSÃO REQUISITOS

TAXAS E VALORES

• Formulário de Inscrição

Preço: US $2.600,00 por sessão de 8 semanas

• Taxa de Inscrição de US $75

Taxas da Universidade: US $150,00 por semestre
de 16 semanas

• Históricos: Cópias dos históricos da escola
que frequentou mais recentemente, em
inglês, precisam ser enviados ao ELI junto
com a sua inscrição.

Teste de Nivelamento: Taxa única de US $50,00
Taxa de Inscrição: US $75,00 taxa única
Livros: US $200,00

• Extrato bancário: Como garantia financeira,
por favor, inclua um extrato bancário
referente às despesas de um ano de escola e
estadia. O extrato deve constar no mínimo
US $18.500 na conta. O extrato deve ser o
original, sendo datado, assinado e redigido
em inglês.

Seguro Obrigatório de Estudante Internacional
(Valor com base no semestre inicial em que o
aluno dá início as aulas no ELI, sendo renovado
automaticamente todo o 3o trimestre \[outono nos
EUA])
Outono (valor anual)
Aprox. US $1.500,00

• Cópia do passaporte válido

Primavera/Verão
(renovação na primavera)

Aprox. US $900,00

Verão (renovação no outono)

Aprox. US $300,00

• Hospedagem a preços
acessíveis nas proximidades

Aluno da SHSU:

ISABELA GOMEZ

“O que eu mais gosto na Sam Houston State University é a beleza
e a tranquilidade do campus. Além disso, é legal ver que os
professores da SHSU realmente se importam com os seus alunos
e querem ver a melhoria e o sucesso deles na vida.”

