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Estudar o idioma mais requerido do mundo nos 
Estados Unidos é possível! A Global Exchange 
International te oferece a oportunidade de 
aprender e praticar o inglês através do 
programa ESL, English Second Language.

O programa de inglês como segunda língua é 
dirigido para pessoas que desejam focar seus 
estudos no idioma e jovens que queiram fazer 
graduação nos Estados Unidos.

 English Second Language / Estados Unidos
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O programa ESL se ajusta às
necessidades, perfil e possibilidades do
aplicante.

Você poderá frequentar uma
universidade e participar de suas
atividades, morando no campus. Você
terá a oportunidade de receber bolsas de
estudos que anteriormente só eram
oferecidas a americanos.

 English Second Language / Estados Unidos
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Ter no mínimo 18 años
Ser solteiro(a), sem filhos
Não ter antecedentes criminais
Ter um excelente estado de saúde
Contar com fundos suficientes para cobrir o 
tempo do programa
Histórico de imigração limpo

O que você precisa para viver a sua melhor experiência
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Acomodação garantida no campus 
universitário
Suporte durante todo o processo
A possibilidade de estender o programa 
sem custo adicional
Os valores pagos à universidade incluem 
matrícula, acomodação e refeições

Grandes Benefícios

Te oferecemos a oportunidade de aplicar para bolsas de estudos em 5 
universidades distintas, as quais cobrirão ao menos USD 2000,00 por 
semestre
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Matrícula. 
Acomodação no campus garantida, requisito 
obrigatório para obter a bolsa de estudos.
Em geral, acomodação em quarto 
compartilhado.
Ao menos 2 refeições diárias no campus.

 English Second Language / Estados Unidos 
Inclui:
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Seguro médico
Gastos pessoais / documentação
Material didático e livros
Adicionais de acomodação e alimentação (garantias extras)
Avaliação de transferência
Transporte
Custos adicionais da universidade (orientação, comunicação, 
atividades, exames médicos/laboratoriais, identificação, esportes. 
Esses gastos não excedem 1200 dólares por ano letivo

 English Second Language / Estados Unidos 
Não Inclui:

A Global Exchange International garante a vaga no programa ESL / Go Campus graças às suas 
parcerias educacionais. 

O estudante pode escolher uma ou duas das universidades para solicitar sua bolsa de estudos.
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Por que viajar com a Global 
Exchange International?

Vida universitária - Campus Life 
Oportunidades de bolsas de estudo
Instituições reconhecidas mundialmente
Opções educacionais diversas
Suporte durante todo o processo
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Alto nivel acadêmico
Didática diferenciada
Recursos amplos
Educação estruturada e personalizada
Investimento em seu futuro
A garantia de adquirir um alto nível de inglês
Assessor acadêmico pessoal
Campus pensado para a experiência do estudante
Atividades no campus
Oportunidades de estágio
Possibilidade de trabalhar no campus

Razões para estudar nos 
Estados Unidos
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O programa ESL/Go Campus é regulamentado pelo Departamento de Estado 
americano, em conjunto com a embaixada e as agências patrocinadoras. Portanto, 

seus benefícios e requisitos estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.
 

Te convidamos a conhecer mais sobre essa grande oportunidade, contatando um 
de nossos analistas de admissão.

Global Exchange International, há 17 anos cumprindo sonhos! 
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