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Fundamentos de Conversação em Inglês
 Este curso é projetado para ajudar os alunos a melhorar suas habilidades 
de língua inglesa. Este curso dará aos alunos a prática necessária para se tornar 
mais fluente em Inglês. Os alunos irão aprender a expressar-se em situações cotid-
ianas. Os alunos irão trabalhar em vocabulário, pronúncia e expressões idiomáti-
cas. Eles também recebem instruções individuais em erros de gramática e pronún-
cia. Os alunos devem participar activamente na discussão semanal e atividades. 
Após a conclusão do curso, os alunos receberão um certificado de conclusão.

Essencial da Escrita  em Inglês
 Estudantes irão desenvolver técnicas através de  frases e parágrafos. O 
foco será aprender estrutura  gramatical usando conhecimento no contexto da 
leitura. Estudantes aprenderão a combinar sentenças criando parágrafos com 
significado e uma boa organização. Estudantes terão que obter um diário no qual 
praticarão novas práticas em expressar  seus próprios pontos de vista. Estudantes 
receberão instruções individuais durante o curso. Mediante a conclusão do curso, 
estudantes receberão um certificado de conclusão.

Essencial da Leitura em Inglês
 Esse curso de leitura será Inglês básico como segunda língua e compreensão 
de leitura para estudantes. Seleções de literatura, mídia popular e textos academicos 
serão lidos e discutidos. Estudantes aprenderão a empregar leitura específica e pré- 
leitura estratégica, expandindo o seu vocabulário e aumentando seu entendimento 
e escrita em Inglês. Estudantes também serão desafiados a falar e escrever sobre os 
conceitos e questões abordadas nas aulas de leitura. Estudantes receberão instruções 
individuais durante o curso. Mediante a conlusão do curso, estudantes receberão um 
certificado de conclusão.

Gramática em Inglês
 O Curso de Gramática Inglesa abrange contantes/não contantes substan-
tivos, pronomes, adjetivos, advérbios, padrões de frases básicos, assim como os 
seguintes tempos verbais : presente e passado simples, presente e passado progres-
sivo e futuro. Esses elementos básicos da gramática Inglesa são necessários para a 
escrita correta de frases e parágrafos. Estudantes receberão instruções individuais 
durante o curso. Mediante a conclusão do curso, estudantes receberão um certi-
ficado de conclusão.
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Escrita Intermediaria em Inglês
 Durante esse curso, estudantes desenvolverão praticas em escrita que 
são necessárias para produção de redações coerentes no Inglês Americano. 
O foco será no processo da escrita ( atividades pré-escritas, revisão e edição), 
formato retórico, estrutura de frases e gramática. Esse curso concentra-se no 
desenvolvimento e organização informática de redação assim como sua clas-
sificação, causa/efeito e comparação/contraste. Estudantes receberão instruções 
individuais durante o curso. Mediante a conclusão do curso, estudantes rece-
berão um certificado de conclusão.
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Ernest Miller Hemingway Seminário
 Durante o seminário, estudantes deverão  ler várias histórias curtas 
assim como uma das suas novelas. O instrutor terá uma agenda semanal para 
discussões. Estudantes serão responsáveis pela leitura semanal, questionário 
de leitura, discussões e papel final. Mediante a conclusão do curso, todos os 
estudantes receberão um certificado de conclusão.
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