
O Global Academy é um portal para a Cal State East Bay, uma 
instituição altamente conceituada e celebrada por sua excelência 
acadêmica, ambiente de aprendizagem pessoal, corpo docente 
renomado e diversidade cultural.

A Linda Área da Baía de São Francisco
A área da baía de São Francisco é um centro 
pitoresco, cultural, social e de lazer com clima ameno 
durante todo o ano.  A Área da Baía oferece todas as 
conveniências de uma grande área metropolitana.  
O campus de Cal State East Bay em Hayward fica a 
apenas 30 a 40 minutos de São Francisco, Oakland, 
Berkeley, San Jose e do Vale do Silício.  O campus 
situado em uma colina tem vistas para a Baía de São 
Francisco e é cercado de bairros residenciais, com o 
conforto e a segurança de uma comunidade familiar.

Visão geral do Programa intensivo de inglês
No Programa intensivo de inglês, você aprende uma grande variedade de 
habilidades na língua inglesa, incluindo inglês geral e inglês acadêmico 
preparatório para a universidade. O currículo do curso oferece sete níveis 
de ensino, incluindo iniciante, intermediário e avançado. Os instrutores do 
programa têm mestrado em educação e experiência prática lecionando 
alunos internacionais de inglês.

Requisitos para admissão
• Diploma de 2º Grau ou equivalente

Estudantes ideais
• Estudantes estrangeiros formados no ensino médio interessados em 

se preparar e se qualificar para programas de graduação em nível 
universitário

• Estudantes universitários visitantes que desejam melhorar seu inglês e ter 
uma experiência de vida em um campus americano

• Estudantes estrangeiros avançados de cursos de graduação interessado 
em se preparar e se qualificar para um curso de mestrado

• Profissionais interessados em preparando-se para o exame do IELTS

Programa Intensivo de Inglês
Inglês para fins acadêmicos e profissionais

Características do Programa intensivo de inglês
• Duração do programa: 8 semanas* 
• Tamanho médio das turmas: 12 alunos
• Programa de preparação para a universidade: 

•   Workshops e outras atividades para prepará-lo para admissão à CSUEB
•   Aconselhamento sobre cursos universitários e sobre o processo de 

admissão
• Parceiros de conversação: prática de conversação semanal com parceiro 

que é um estudante universitário
• Viagens divertidas para vários lugares e atividades na Área da Baía de São 

Francisco

*OBS.: Duas sessões de inglês intensivo de 8 semanas por semestre e uma sessão de 8 semanas no 
verão. Os alunos que se matricularem em um programa de um semestre receberão um desconto 
nos preços dos cursos.                                  

Os alunos têm oportunidades de:
• Melhorar suas habilidades de falar, ouvir, ler e escrever em inglês
• Conhecer estudantes americanos e outras pessoas de vários países do 

mundo em uma das universidades dos EUA com maior diversidade
• Usar seu inglês fora de sala de aula na aula de Experiência na Área da Baía
• Inscrever-se na universidade e receber diplomas depois de concluir o 

programa (se os requisitos de admissão forem atendidos)
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UNIDADE
Hayward, Califórnia-- no coração do 
Área da Baía de São Francisco, 30 a 40 
minutos de São Francisco e Vale do Silício 
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O que os alunos dizem sobre o Programa intensivo de inglês do Global Academy

Acomodações e vida no campus
Os alunos do Global Academy moram em apartamentos e suítes no campus da 
Cal State East Bay. AVila Universitária é muito perto e você pode ir a pé para 
as aulas.  Os apartamentos são espaçosos e completamente mobiliados, têm 
uma kitchenette com geladeira e forno de micro-ondas, lavandeira, além de 
laboratórios comunitários de informática e espaços para estudar, malhar e divertir-
se.  Os alunos do Global Academy também têm acesso integral à biblioteca e à 
academia da universidade, e dispõe de várias opções de alimentação no campus.  
Os ônibus shuttle circulam gratuitamente do campus até as estações de trem do 
BART próximas que oferecem acesso a toda a Área da Baía.

Intensive English Program

INFORMAÇÕES PARA CONTATO
Global Academy
Telefone: +1 (510) 885-2358
E-mail: globalacademy@csueastbay.edu
Web: www.csueastbay.edu/globalacademy

INSTRUÇÃO e TAXAS 
POR 8 SEMANAS/SEMESTRE
(todos os custos sujeitos a alteração)
Instrução:                  
Despesas de habitação**: 
Seguro de saúde:     
Taxa do Centro de Saúde:
Custo estimado total:
** a estimativa inclui acomodações, alimentação, livros e materiais.

   $2,800/$5,000
$4,750/$9,500

$503/$838
$193/$193

$7,996/$15,031

INSCREVA-SE ONLINE AGORA MESMO!
https://www.csueastbay.edu/globalacademy/future-students/apply-now.html

“Os professores do Global Academy são ótimos - eles são cordiais e ajudaram 
muito a minha adaptação a uma universidade americana. O Global Acade-
my também oferece muitas atividades para ajudar os alunos a participar da 
sociedade americana.  Fiz muitos amigos de todo o mundo e aprendi tanto! 
Agora estou matriculado no curso de graduação da CSUEB. Recomendo muito 
o Programa intensivo de inglês, se você quer aprender muito e conhecer novos 
amigos. Obrigado, Global Academy!”

Abdulrahman Alhusaini, Kuwait

“Uma das melhores decisões que tomei na minha vida foi entrar no programa de 
inglês da California State University [Global Academy] porque pude melhorar 
muito o meu inglês e me preparar para terminar meu curso de Finanças. Em dois 
meses de aulas e nas atividades do Global Academy, conheci pessoas mara-
vilhosas, alunos e professores, de várias partes do mundo, que me mostraram 
que é possível realizar um dos meus maiores sonhos, concluir meus estudos em 
Finanças. Sou grata à Global Academy por toda ajuda que me deram e por fazer 
parte desse grande sonho.”
  Tatiana Knuth, Colômbia

csueastbay.edu

“A experiência no Global Academy é uma das coisas mais importantes em minha 
vida. Eu realmente aprecio o método de educação, porque me faz abrir meus 
horizontes para uma nova maneira de pensar.  Fora de sala de aula, as várias 
atividades oferecidas aos alunos do Global Academy e CSUEB me proporciona-
ram um tempo de lazer ótimo e divertido.  As maravilhosas atividades em grupo 
de viagens divertidas e na Área da Baía também aumentaram a quantidade de 
informações que eu tinha sobre a Califórnia. Sempre vou dar muito valor ao tem-
po que passei no Global Academy e vou considerá-lo como o ponto de partida 
para meu futuro.”

Huan Chen, China
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