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LOCALIZAÇÃO
Hayward, Califórnia-- no cora-
ção da linda Área da Baía de São 
Francisco, uma área culturalmente 
diversa a apenas 30-40 minutos de 
São Francisco e do Vale do Silício  
Ônibus shuttle gratuitos do campus 
para as estações de trem do BART.

INFORMAÇÕES DE CONTATO
Global Academy
California State University, East Bay
25800 Carlos Bee Blvd., SF-102
Hayward, CA 94542
Tel: (510) 885-2358
Email globalacademy@csueastbay.edu 
web:  www.csueastbay.edu/globalacademy
www.facebook.com/ALPCSUEB

Opções de acomodação e alimentação:
Acesse www.csueastbay.edu/globalacademy/
housing.html para ver as opções de acomodações 
que incluem informações de contato para 
hospedagem em uma casa de família, hotéis locais 
e outras opções de acomodações de curto prazo. 
Existem várias opções de alimentação no campus; a 
Pioneer Kitchen (lanchonete) oferece uma variedade 
de opções deliciosas e saudáveis; o Starbucks é 
uma loja popular para fazer um lanche tomar uma 
café entre as aulas ou depois delas. Você também 
encontrará vários restaurantes e mercearias 
oferecendo comidas típicas (americana, chinesa, 
indiana, japonesa, coreana, mexicana, tailandesa, 
vietnamita e muitas outras!) em Hayward e nas 
cidades vizinhas.

Programas de curta duração - Verão de 2021

Seg Ter Qua Qui Sex

Manhã
Inglês

Aula de con-
versação
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cana

Aula de 
conversação 

em inglês                       

Aula de 
cultura 
ameri-
cana

Excur-
são

Tarde Atividades dentro ou fora do campus

Noite
Aproveite o tempo que tiver com a família que 
hospedar você

O Global Academy orgulha-se de oferecer 
programas e atividades acadêmicas e culturais 
da mais alta qualidade para uma população 
internacional diversificada. Há mais de três 
décadas, nossa equipe e internacional e nossos 
instrutores vêm oferecendo os recursos e o 
apoio que estudantes de mais de 50 países 
precisam para alcançar seus objetivos pessoais, 
acadêmicos e profissionais. Neste verão, se 
você estiver interessado em melhorar suas 
habilidades de conversação ou seu inglês para 
negócios, se preparar para o exame IELTS, ou ter 
uma experiência de vida em uma universidade 
americana, temos um programa para você!            
                                                                                                                             

Semana Datas Tema

1
 25 a 29 
de julho

Descubra a Califórnia - Aprenda mais sobre a 
Califórnia e veja o que o estado e a Área da Baía de 
São Francisco têm a oferecer! Você visitará alguns 
dos lugares mais famosos de São Francisco.  

2
  1 a 5 de 
Agosto

Preparação para a faculdade - Você está pronto 
para a faculdade? Desenvolva suas habilidades 
de estudar e prepare-se para ser um estudante 
universitário de sucesso

3
  8 a 12 

de Agos-
to

Preparação profissional - Comece no seu caminho 
para ter sucesso em sua carreira! Explore seus inte-
resses e descubra suas possibilidades educacionais 
e profissionais.

    Programas para alunos do 2º Grau e Pré-universitários

Experiência de verão na Califórnia

Venha conhecer outros alunos internacionais que estão aprendendo sobre 
a cultura americana e praticando suas habilidades de conversação em 
inglês. Você terá aulas pela manhã, atividades direcionadas divertidas à 
tarde e poderá praticar seu inglês com a família local à noite. 
Requisitos para admissão:
• Estudantes do 2º Grau ou recém-formados no 2º Grau que estão co-

meçando a faculdade este ano 
• Permissão dos pais para menores de 18 anos
• Visto de turista aprovado 
Taxas: Taxa de inscrição de $25 USD; Taxa do Programa $625 USD por 
semana -  não inclui acomodação e alimentação
Datas: os participantes podem escolher de 1 a 3 semanas

 Exemplo de horário:



Preparação intensiva para o IELTS
Destaques do programa: 

• Familiarize-se com o formato e os requisitos do exame IELTS 
• Aprenda as melhores estratégias e técnicas para fazer o teste  
• Obtenha feedback detalhado dos instrutores sobre os resultados 

dos testes simulados

• Um Cambridge IELTS pré-teste é oferecido no final do programa  

Requisitos para admissão:
• Diploma de 2º Grau ou equivalente (18 anos ou +)
• Programa de horário integral: Visto F-1 de estudante (o I-20 será 

fornecido)

• Programa de meio horário:  Visto de turista aprovado 

Datas: 25 a 29 de julho (5 dias)       
                 + exame oficial do IELTS em 25 de julho

Taxas: Taxa de inscrição de $25 USD; 
               Horário integral (20 horas de aulas) $1000 USD 
               Meio horário (10 horas de aulas) $600 USD 

(Os preços incluem taxa do Cambridge IELTS pré-teste l)

Programa para estudantes visitantes (VSP)
Destaques do programa: 

• Ganhe créditos universitários (dependo de vagas disponíveis)  
• Torne-se parte da comunidade universitária durante o verão e explore as atrações da 

Área da Baía

• Use as instalações da universidade, como os alunos regularmente admitidos  

Requisitos para admissão:
• Diploma de 2º Grau ou equivalente (18 anos ou +)
• Visto F-1 de estudante (o I-20 será fornecido)
• IELTS 6.0/TOEFL iBT 71/Duolingo 100

Datas: 3 de julho a 5 de agosto (9 semanas) 

Taxas: Taxa de inscrição $150 USD; o preço dos cursos depende do número de 
unidades; consulte o site.  

Programa intensivo de inglês (IEP)
Destaques do programa: 
• Melhorar o meu inglês geral e acadêmico
• 7 níveis de aulas de escrita, leitura e habilidades de comunicação  
• Turmas pequenas - 15 alunos por sala em média
• Participe de atividades divertidas dentro e fora do campus e faça amizades com 

pessoas de todo o mundo
• Admissão condicional à Cal State East Bay para os alunos que se qualificarem* 

Requisitos para admissão:
• Diploma de 2º Grau ou equivalente (18 anos ou +)
• Visto F-1 de estudante (o I-20 será fornecido

Datas:  3 de julho a 22 de julho (8 semanas) 
Taxas: Taxa de inscrição $150 USD; 
                   Preço do curso $2993,50 USD
* Bolsa de $ 800 disponível para estudantes elegíveis. Por favor, entre em contato conosco para 
mais detalhes.

Cultura Empresarial e Comunicação no 
Vale do Silício

Destaques do programa: 
• Desenvolva habilidades de vocabulário e redação para ambientes de 

negócios
• Melhore suas apresentações
• Pratique a facilitação de reuniões e negociações
• Visite empresas no Vale do Silício e na Área da Baía de São 

Francisco!

Requisitos para admissão:
• Estudantes cursando a universidade ou profissionais ativos com 

proficiência avançada em inglês (IELTS 6,0/TOEFL iBT 71/Duolingo 
100/equivalente) 

• Visto de turista aprovado 

Datas: 8 a 12 de agosto (5 dias)

Taxas: Taxa de inscrição de $25 USD; 
                Taxa do Programa $1000 USD

    Programas para estudantes universitários e profissionais 

... melhorar meu inglês! ... fazer alguns cursos universitários!

... melhorar minhas habilidades de 
comunicação nos negócios e visitar 
empresas no Vale do Silício!

Curso Extra!

$150 de desconto para inscrição em 2 programas

CALENDÁRIO Qual é o seu objetivo neste verão? Viva a Área da Baía de São Francisco e...

Orientação

Preparação intensiva para o IELTS     

Inglês para negócios * Para obter mais detalhes, acesse:   www.csueastbay.edu/globalacademy         Perguntas?  E-mail globalacademy@csueastbay.edu      

Prazo para inscrição no IEP, Analítica 
pré-negócios e VSP
Prazo para inscrição na Experiência 
de Verão na Califórnia, Preparação 
intensiva para o IELTS, Cultura 
Empresarial e Comunicação no Vale 
do Silício

Data de início do IEP 

... melhorar meu escore no IELTS!Curso 

Extra!

Curso Extra!

Desconto para 

cursos Extra!


