O English Language Institute no College of Staten Island, Nova York
A cidade de Nova York é o local para ser.
O College of Staten Island (CSI) é o lugar para estudar.
Para, além de aprender o idioma, experimentá-lo!
 O English Language Institute no College of Staten Island
 O Curso de Idioma e Cultura Americanas
 Calendário / Taxas Estimadas / Hospedagem/ Serviços ao Estudante
 CSI: O Mais Recente Campus da City University of New York
 Outros Cursos Acadêmicos Oferecidos na CSI
 Estudo na cidade de Nova York, um grande centro urbano

O English Language Institute no College of Staten Island fornece ensino de inglês intensivo de alta qualidade para
estudantes e profissionais internacionais:
 Atua há mais de 25 anos preparando estudantes de todo o mundo para a vida acadêmica nos Estados Unidos e
para uso em busca de carreiras em seu país
 Facilita a admissão no College of Staten Island para estudantes do English Language Institute (admissões em
graduação e pós-graduação)
 Como parte do College of Staten Island ele permite acesso a todas as instalações da universidade, tais como:
oAcademia de ginástica e centro de recreação avançados (piscina de natação, tênis e basquete)
oBiblioteca / Acesso à Internet
 Nas proximidades de Manhattan: a 20 minutos por ferryboat
 Viagens de campo: Museus, teatros, artes, esportes, negócios
 Atividades culturais que levam os estudantes da sala de aula para a comunidade
 Larga, espaçosa, campus de 204 acres (826.000 m2)
 20 horas de ensino por semana, que inclui:
oLeitura e escrita
oGramática
oComunicações / Autoexpressão
oWorkshops:
 TOEFL

 Fala e apresentação verbal
 Preparação para teste de CAT-W para admissões à faculdade
 Argumentação persuasiva
 Pronúncia
 Dicção
 Escrita avançada e tutoriais de biblioteca
 Escrita criativa
oLeituras / Filmes: Série World on Wednesday (O mundo na quarta-feira)
 Atividades diárias de cultura, com apresentações verbais, alimentos, roupas típicas, artesanato, música e dança
 Hora internacional do café
 Tamanho médio da turma: 10 - 17 estudantes de todo o mundo
 Corpo docente altamente competente, paciente e atencioso
 Estilo de ensino interativo: metodologia centrada no estudante
Os cursos no English Language Institute (ELI) são divididos em três partes: gramática (estrutura e uso), leitura e
escrita, e expressão verbal e pronúncia. Elas dedicam atenção pessoal próxima para atender às necessidades individuais
dos estudantes. O estilo de ensino é interativo, para preparar os estudantes para terem boa presença em ambiente
acadêmico americano. Além do ensino formal, o ELI oferece clubes, debates, excursões, filmes e workshops que visam
ajudar os estudantes a compreenderem a cultura e as instituições americana a fim de poderem se integrar com sucesso na
vida acadêmica americana.

Afiliação Importante

Curso de Idioma e Cultura Americana
O propósito deste curso de Idioma e Cultura Americana é introduzir os participantes na sociedade, governo,
negócios, educação americanas, além de aprimorar sua capacidade no idioma inglês com foco no aprimoramento das
habilidades de comunicação. Através de cursos acadêmicos, oportunidades na comunidade Inglês em Ação, excursões na
cidade de Nova York e hospedagem em casas de família na Staten Island, os participantes se familiarizam com as pessoas
americanas e com o modo de vida americano.

Os participantes compreenderão a diversidade americana e os valores subjacentes que muitos americanos compartilham e
praticam. Um seminário intercultural semanal também é oferecido, onde os estudantes têm a oportunidade de se
envolverem em atividades e debates práticos. Os seminários ajudam a integrar as informações com a sua própria
experiência em Nova York. O curso é realizado de segunda-feira a quinta-feira, no verão, e tem 20 horas de ensino por
semana. As oportunidades e excursões da comunidade "Inglês em Ação" acontecem nas sextas-feiras, fins de semana ou à
noite.
Custo do Curso para o Curso de 4 semanas: Este pacote de curso especial, projetado especificamente para grupos
de pelo menos 10 pessoas de instituições do exterior, inclui o seguinte:
 Hospedagem na Staten Island com sete cafés da manhã e quatro jantares por semana
 Apanha e entrega no aeroporto, entre o Aeroporto de Newark e o campus do CSI
 Ensino e livros didáticos
 Atividades culturais
 Recepções de boas-vindas e de despedida
 Seguro médico
 Taxa administrativa
Custo do curso por pessoa:
 US$ 3.400 por participante, para um mínimo de 10 participantes.
 US$ 3.300 por participante, para um mínimo de 20 participantes.
 US$ 3.200 por participante, para um mínimo de 30 participantes.
Excursão opcional a Washington DC:Uma excursão de 3 dias, 2 noites à capital dos Estados Unidos também está
disponível por um custo adicional.

Calendário e Taxas Estimadas: A mensalidade de ensino é devida no dia da inscrição. Na mais recente programação,
as taxas e impostos de ensino (que inclui seguro saúde obrigatório de US$ 340 por estudante para um curso de 14
semanas ou US$ 255 por estudante para um curso de 9 semanas): csi.cuny.edu/international/english_language_institute
O College of Staten Island não tem dormitórios ou moradias no campus. Porém, o Centro de Serviços
Internacionais do CSI auxilia os estudantes do exterior na localização de locais convenientes e confortáveis para se
viver. A comunidade de Staten Island oferece moradias por aproximadamente metade do custo de moradia em
Manhattan.
O Centro de Serviços Internacionais fornece aconselhamento especial, acadêmico e pessoal, para ajudar os
estudantes a tornarem sua transição para a vida em faculdade americana a mais suave possível. O Centro realiza
orientações antes de cada semestre para ajudar os estudantes a compreenderem o sistema acadêmico americano. Ele
identifica os recursos e os serviços de apoio no campus e fora dele, e aconselha sobre imigração e outros assuntos
jurídicos.
Especificamente, o Centro de Serviços Internacionais facilita a admissão no CSI para estudantes matriculados no
ELI. A equipe do centro ajuda os estudantes a preencherem os formulários de requerimentos, oferece aconselhamento a
respeito dos documentos necessários, aplica o exame para o TOEFL e envia os resultados do TOEFL ao Escritório de
Admissões do CSI.

Outros Cursos Acadêmicos no College of Staten Island
O College of Staten Island é uma faculdade sênior dentro da City University of New York (CUNY) que oferece cursos de
graduação de técnico, bacharel e mestre. A CSI também participa de vários cursos de doutoramento desafiadores em
cooperação com a CUNY Graduate School and University Center.
Com a gama de ofertas do CSI, você pode cursar quase todas as carreiras. Escolha cursos em campos tão variados como
negócio, educação, enfermagem, pré-medicina, música e ciências da computação. O curso de educação geral do CSI lhe
auxiliará na descoberta sobre como se conectar e participar de todos os cursos a partir de seus estudos de graduação.
O CSI fornece aos graduados muitas oportunidades de trabalhar junto com o corpo decente sênior em projetos de pesquisa
e participar de importantes cursos internacionais. O CSI também tem cursos de graduação seletivos em áreas de interesse
especial. Em tudo o que fazemos, nunca perdemos de vista o nosso foco no desenvolvimento intelectual.

College of Staten Island: O mais recente campus da City University of New York
O College of Staten Island é a única faculdade da CUNY em Staten Island. A City University of New York é o
terceiro maior sistema universitário dos Estados Unidos. Ela tem onze faculdades de quatro anos, seis faculdades de dois
anos, uma faculdade de graduação, uma faculdade de direito, uma faculdade de medicina e uma faculdade de medicina
afiliada. A primeira faculdade da CUNY, o City College, foi fundado em 1847. Atualmente, o sistema universitário da
CUNY fornece educação superior acessível e de preço razoável para cerca de 200.000 estudantes da cidade de Nova York
City e de todo o mundo.
O College of Staten Island possui um campus avançado, concluído em 1994. O CSI possui matriculados
aproximadamente 12.000 estudantes de graduação e 1.000 estudantes graduados. Isto é o que os americanos chamam de
instituição abrangente; isto é, ele oferece educação geral em humanas e exatas, além de uma gama de estudos

profissionais e cursos de mestrado e doutorado. O College é totalmente credenciado pela Middle States Association of
Colleges and Schools.
Os estudantes que começam seu estudo no English Language Institute podem ser admitidos no College of Staten
Island quando concluírem seu estudo de inglês e tiverem obtido o nível adequado de competência em TOEFL (Test of
English as a Foreign Language, Teste de Inglês para Idioma Estrangeiro). Os estudantes de graduação cujo idioma nativo
não seja o inglês devem ter pontuação de pelo menos 450 em teste de TOEFL impresso ou 133 na versão
computadorizada. Os estudantes graduados devem ter pontuação de pelo menos 550 no teste impresso ou 213 na versão
computadorizada.

A cidade de Nova York é conhecida como um famoso centro de negócio, cultura e diplomacia. A cidade é o centro
financeiro dos Estados Unidos e a sede de muitas corporações multinacionais. Suas instituições culturais – de arte, dança,
teatro e música – são reconhecidas em todo o mundo. A Nações Unidas traz diplomatas de todo o mundo para a cidade.
Os estudantes em Nova York encontram na cidade um livro didático vivo que estende sua educação para além da sala
de aula e oferece oportunidades para construir redes pessoais e profissionais que lhes beneficiem pelo resto de suas vidas.
Antes da Ponte Verrazano ter sido construída em 1964 (para ligar Staten Island ao Brooklyn), Staten Island era conhecida
por sua pesca, agricultura e parque. Atualmente ela é o local desejado para viver pelas pessoas que trabalham em
Manhattan e outros bairros da cidade de Nova York e de Nova Jersey, um estado adjacente. Os residentes de Staten Island
vão para Manhattan de carro, de ferryboat (que leva cerca de 25 minutos para ir à extremidade sul de Manhattan) e de
ônibus expresso, que leva cerca de uma hora para ir até centro de Manhattan. Venha explorar a dinâmica região
metropolitana da cidade de Nova York!

Estamos esperando por você para lhe dar as boas-vindas no
English Language Institute do College of Staten Island!
English Language Institute
Center for International Service
The College of Staten Island / City University of New York
North Administration 2A, Room 207
Staten Island, New York 10314
Phone. 718.982.2100 or 718.982.2090
Fax. 718.982.2108
elistudy@csi.cuny.edu
http://www.csi.cuny.edu/international/english_language_institute/

