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SAN DIEGO

San Diego é considerada uma
das cidades norte-americanas
mais agradáveis de se viver,
no que diz respeito ao clima e
atividades recreativas e culturais.
A beleza natural de San Diego e a
cordialidade dos seus habitantes
atraem visitantes de todas partes do
mundo.
◗ Cidade aconchegante
◗ Cultura calorosa
◗ Praias paradisíacas
◗ Ótimo clima
◗ Empresas de sucesso
◗ E um excelente lugar para estudar

			

“Eu adoro o estilo de vida
da Califórnia; aprender
aqui é divertido.”

						
— Gizem,
Estudante de Inglês Intensivo

San Diego
Temperaturas Médias

18°C

Temperatura média
no inverno

24°C

Temperature média
no verão

20°C

Temperatura média
na primavera

21°C

Temperature média
no outono

QUALIDADE

◗ Corpo docente – Os professores no American Language Institute possuem Mestrado
em Ensino de Inglês para alunos estrangeiros
◗ Nacionalmente Reconhecida – Os programas de Inglês são aprovados pelos orgãos
UCIEP e AAIEP
◗ Alta Qualidade – O ALI faz parte do renomado sistema da California State University e
da San Diego State University (SDSU)

LOCALIZAÇÃO
◗ Califórnia – De Hollywood à praias, o estilo de vida da Califórnia tem de tudo
◗ San Diego – More em San Diego, cidade onde o clima é agradável o ano todo
◗ San Diego State University – Estude em uma universidade americana de alto nível,
com 34.000 estudantes americanos

SERVIÇOS
◗ Admissões & Imigração – Nós ajudamos com questões relacionadas à matrícula
e documentos de imigração
◗ Acomodação – Nossa equipe oferece assistência para encontrar a acomodação que
mais se adapte com as necessidades do aluno
◗ Assessoria – Professores e funcionários auxiliam os estudantes a manter o foco nos seus
objetivos de aprendizado e carreira

O TREM (TROLLEY) NA SDSU
O trem (trolley) de San Diego, possui uma
estação no campus da SDSU que permite
fácil deslocamento na cidade, mesmo para os
estudantes que não possuem carro. A estação
está localizada a poucos metros do American
Language Institute.
O trem proporciona paradas e conexões
◗ ao centro da cidade e ao distrito Gaslamp
◗ a alguns dos melhores centros de compras
do sul da Califórnia
◗ conexões rápidas para várias praias de San
Diego
O trem proporciona aos estudantes que não
possuem carro a opção de morar perto ou
longe da universidade.

O curso de Comércio
Exterior da SDSU é
classificado em NONO lugar
no ranking de cursos das
universidades americanas

w Excelência Acadêmica
w Povo Simpático
w Clima Sempre Agradável

TEMPERATURA
MÉDIA

21°C

Estude na San Diego State University
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INGLÊS INTENSIVO

Inglês Intensivo para
Comunicação
◗ Todos os níveis, de iniciante
ao avançado
◗ Mínimo de quatro semanas de aula,
com várias datas de início das aulas
durante todo o ano letivo
◗ 23 horas (ou mais) por semana em
sala de aula
◗ Conversação com professores
americanos
ali.sdsu.edu/iec

CERTIFICADOS DE INGLÊS
PARA NEGÓCIOS

Inglês de Negócios para
Práticas Globais

◗ Aprenda técnicas de negócios e aprimore
sua comunicação em inglês administrativo

PREPARAÇÃO
UNIVERSITÁRIA

Inglês para Fins Acadêmicos
◗ Para estudantes com planos de ingressar em
cursos de graduação e pós-graduação
◗ Todos os níveis, de iniciante ao avançado

◗ Pré-requisito: inglês intermediário/
avançado

◗ 12 semanas no verão ou 17/18 semanas no
outono ou primavera

◗ Várias datas de início das aulas durante
todo o ano letivo

◗ Preparação para TOEFL e IELTS

◗ 23 horas (ou mais) por semana em sala
de aula

◗ Estudantes com nível avançado podem se
inscrever em até duas cadeiras universitárias
por uma taxa adicional

ali.sdsu.edu/begp

ali.sdsu.edu/eap

Empreendedorismo Social

Pré-MBA e Pré-Mestrado

◗ Aprenda inglês enquanto estuda sobre
modelos de empreendedorismo e
empresas que ajudam a mudar o mundo

◗ Pré-requisito: inglês intermediário/avançado

◗ Pré-requisitos: inglês intermediário
avançado/avançado

◗ Preparação para GMAT, GRE, TOEFL e IELTS

◗ Várias datas de início das aulas durante
todo o ano letivo

◗ 12 semanas no verão ou 17/18 semanas no
outono ou primavera
◗ Consultoria universitária para a SDSU e
outras universidades dos EUA
ali.sdsu.edu/premba

◗ 23 horas (ou mais) por semana em sala
de aula
ali.sdsu.edu/se

FUNDAÇÃO DA SDSU

1897

INTERAJA E APRENDA COM

34,000

ESTUDANTES AMERICANOS

“As aulas de conversação
com estudantes americanos
são ótimas.” — N a t a l i a , e s t u d a n t e
do programa Semestre na SDSU

23+

HORAS POR SEMANA DE AULA

CRÉDITO
UNIVERSITÁRIO

TREINAMENTO DE
PROFESSORES

Semestre na SDSU

Certificado TESL/TEFL

O curso dura 17 semanas durante o
outono e/ou primavera.

◗ Sem necessidade de experiência
em ensino

Pré-requisito: nota mínima de 80 no
TOEFL, ou 6,5 no IELTS

◗ Sessões de 4 semanas durante o dia
ou 11 semanas à noite com 130 horas
de aula

Semestre na SDSU:
Cadeiras Gerais
◗ Cursos na SDSU com estudantes
americanos por um ou dois semestres

ADMISSÃO CONDICIONAL

◗ Exigência de nota 79 no TOEFL, 6.5
no IELTS ou baseado em entrevista
ali.sdsu.edu/teslteflcertificate

Semestre na SDSU:
Certificação

1. Complete a matrícula online no
endereço ali.sdsu.edu/apply.

◗ Curso de Administração/Negócios
ensinado por professores da SDSU
durante um ou dois semestres
ali.sdsu.edu/semester

2. Envie o histórico oficial para o American
Language Institute
3. Estudantes aceitos receberão a carta
de Admissão Condicional

Semestre na SDSU:
Certificação

4. O ALI enviará o I-20 e a carta de
Admissão Condicional por correio
expresso.

◗ Certificado de Negócios
◗ Gestão em Hotelaria, Turismo e Recreação
◗ Certificado de Turismo Sustentável
◗ Certificado de Estudos Ambientais
◗ Gestão do Entretenimento
ali.sdsu.edu/semestercertificates

PREPARAÇÃO PARA

TOEFL, IELTS,
GMAT & GRE

Admissão condicional para cursos de
bacharelado na SDSU é recomendada para
alunos qualificados que pretendem ingressar
na SDSU, contudo ainda não possuem os
requisitos de proficiência na língua inglesa.
Estudantes qualificados academicamente
podem receber admissão garantida para a
SDSU e efetuar a matrícula na SDSU, tão logo
completem os estudos de inglês no ALI.

Contate Kim Newcomb no endereço
knewcomb@mail.sdsu.edu para
qualquer pergunta.
ali.sdsu.edu/conditionaladmission

POSSIBILIDADE DE
DISPENSA DO

TOEFL

& ADMISSÃO CONDICIONAL

200
ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS NA
SDSU

VEJA A SDSU NO GOOGLE STREET VIEW
sdsu.edu/googlemap
+

+

–

–

Moradia e Vida Estudantil										
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ACOMODAÇÃO

◗ Casa de Família – O ALI coordena e
administra o programa de casa de família
com mais de 300 famílias. Todas as casas
ficam a menos de 30 minutos do campus
da universidade via transporte público.
◗ Apartamentos e Dormitórios no
Campus – Há moradia no campus o
ano todo, incluindo opções de quartos
compartilhados ou individuais.
◗ Moradia Particular Fora do Campus –
Nossos funcionários ajudam os alunos a
encontrar a melhor opção em moradia.
Muitos alunos moram em casas ou
apartamentos particulares próximos
ao campus.

ali.sdsu.edu/housing

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS
facebook.com/ali.sdsu
instagram.com/alisdsu
twitter.com/ali_sdsu
youtube.com/sdsuamericanlanguage
pinterest.com/alisdsu

ALI BLOG

ali.sdsu.edu/blog

FAÇA PARTE DA UNIVERSIDADE

◗ Estude no campus da SDSU

◗ More nos dormitóridos do campus
◗ Pratique esportes individuais e coletivos
◗ Participe de cursos e aulas na SDSU
◗ Compareça à eventos esportivos
da SDSU como futebol americano,
futebol (soccer), e a jogos do time de
basquetebol masculino que está no
topo da classificação nacional.

◗ Compareça a shows, peças e eventos
no campus
◗ Participe de aulas de ginástica e
aeróbica no Centro de Recreação Aztec
◗ Nade no Aquaplex, a grande área
aquática da SDSU
◗ Visite uma das muitas praças de
alimentação
◗ Estude na biblioteca da SDSU

VIDA ESTUDANTIL

◗ Eventos – Com excursões para Las Vegas, passeio de barco para ver baleias, trabalho
voluntário, festas e muito mais, mais, o ALI mantém você ocupado se divertindo
◗ Centro de Recreação – De natação a ginástica, yoga e escalada, tudo está incluído no
Centro de Recreação da SDSU
◗ Grupos de Conversação – Para adquirir mais prática, converse com americanos em um
ambiente social informal
◗ Equipes Esportivas – Junte-se a uma equipe e participe de competições. Os esportes
incluem: futebol, basquete, tênis, vôlei e mais

PESSOAL DE APOIO

◗ Admissões e Imigração – Funcionários
ajudam estudantes durante o processo de
inscrição e imigração
◗ Chegada – Translado no Aeroporto
Internacional de San Diego disponível para
alunos
◗ Orientação – Alunos recebem
informações importantes sobre os
programas do ALI durante a orientação
◗ Aconselhamento Acadêmico –
Coordenadores acadêmicos estão
disponívies diariamente para ajudar no
processo de matrícula para a SDSU e
outras universidades
◗ Aconselhamento, Seguro Saúde e Vida
Estudantil – Nossos funcionários estão
preparados e disponivéis para ajudar no
que for necessário

ACADEMIA GRÁTIS
E AULAS DE AERÓBIO
EM GRUPO
w AULAS DE SURFE
w GRUPOS DE CONVERSAÇÃO
w SERVIÇO COMUNITÁRIO

TIME DE

BASQUETEBOL

NO TOPO DA CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL

		

		

Área de San Diego
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AIRPORT

DOWNTOWN

Coronado

★

San Diego

Imperial Beach

Endereço para
Correspondências

Tel
(619) 594-5907

American Language
Institute
College of Extended Studies
San Diego State University

Fax
(619) 287-2735

5250 Campanile Drive
San Diego, California
92182-1914, USA

Admissões e Imigração
Matricule – se online pelo site ali.sdsu.edu/apply
Etapas para matrícula:
1. Preencher o formulário de matrícula online

Email
ali@mail.sdsu.edu

2. Pagar a taxa de matrícula de $175

Web
ali.sdsu.edu

4. Enviar uma cópia do passaporte

3. Enviar um extrato bancário atual pelo correio ou por fax

Contate a Equipe de Admissões e Imigração

Email: applyali@mail.sdsu.edu
The ALI is a member of the Consortium of University
and College Intensive English Programs (UCIEP)
and the American Association of Intensive English
Programs (AAIEP).

O ALI é um programa da SDSU Research Foundation.

