Pine Manor College English Language Institute
Boston, EUA
Missão
A missão do Pine Manor College English Language Institute é proporcionar a homens e mulheres a
oportunidade de:

•
•
•

Aprender inglês com objetivos acadêmicos, profissionais ou pessoais.
Vivenciar a cultura dos Estados Unidos e a vida universitária.
Promover o intercâmbio intercultural.

Pine Manor College
A faculdade situa-se em Chestnut Hill, um famoso bairro de Boston. Fica apenas a 8 km (20 minutos de
ônibus) do centro de Boston. Possui um belo e seguro campus com mais de 24 hectares. Serviços e
instalações disponíveis: alojamentos, sala de jantar, ginásio, academia, campo de treinamento de atletismo,
biblioteca, laboratório de idiomas, 5 laboratórios de informática com 100 computadores, livre acesso
ilimitado à Internet e e-mails, acesso sem fio nas áreas comuns, transporte coletivo interno.

Boston
Boston é uma das principais cidades históricas, acadêmicas e culturais nos Estados Unidos! A cidade
possui muitos locais para serem visitados: Trilha da Liberdade, Fenaway Hall, Mercado Quincy, Museu de
Belas Artes, times de beisebol Red Sox e de basquete Celtics, Compras na Rua Newbury e muito mais!

Cursos
Os cursos oferecem ensino de inglês do mais alto nível. As turmas possuem poucos alunos para que todos
recebam atenção. Os professores são altamente qualificados e experientes no ensino de inglês como
segunda língua (TESOL - Teaching English as a Second Language).

Cursos oferecidos durante o ano: *
Programa Intensivo de Inglês
Programa de Preparação para Universidade
Segunda a Quinta-feira: 9h00min – 15h00min
Sexta-feira: 9h00min – 12h30min
Programa Semi-Intensivo
Segunda a Sexta-feira: 9h00min – 12h30min
* Estudos Profissionais (início em setembro e janeiro, quando a faculdade inicia o semestre)
Duas turmas de inglês
Duas turmas de inglês acadêmico na faculdade

As aulas incluem:
•
•
•
•

Gramática
Leitura
Escrita
Falar / Ouvir

•
•
•
•

Preparação para o exame TOEFL iBT
Pronúncia
Expressões idiomáticas
Desenvolvimento de vocabulário e muito mais!

Início dos Programas: toda segunda-feira, durante o ano inteiro
Duração: 4 a 50 semanas

Atividades Sociais
Ocorrem muitas atividades culturais e sociais além de excursões dentro e fora do campus. Atividades no
campus: futebol, tênis, basquete, beisebol, vôlei, academia, dança, festas, cinema, palestras, peças de teatro.
Excursões fora do campus: Boston, Universidades de Harvard e MIT, Compras em Wrentham Outlet,
Museus, Cabo Cod, Parque Six Flags, Nova Iorque, Washington, Newport, Canadá.

Programa de Verão: Julho / Agosto
O Programa de Verão do Pine Manor College English Language Institute é uma ótima oportunidade de
estudo através de nosso excelente programa semi-intensivo, além de aproveitar as interessantes atividades
educacionais, culturais e sociais além das excursões dentro e fora do campus.
Características do programa:
Turmas:
20 aulas por semana
Segunda a Sexta-feira: 9h00min – 12h00min
Cursos: Gramática, Leitura, Escrita e Conversação
Atividades no campus:
Esportes: futebol, tênis, basquete, beisebol, vôlei
Bailes
Cinema
Atividades multiculturais
Excursões fora do campus: (1/2 dia ou 1 dia inteiro por semana)
Passeios em Boston (Trilha da Liberdade, Mercado Quincy, Fanueil Hall)
Harvard
Cabo Cod
Parque Six Flags
Compras em Wrentham Outlet
Outros opções de excursão:
Cidade de Nova Iorque
Newport
Washington
Canadá

Por que escolher o Pine Manor College English Language Institute?
•

Localizado em um belo e seguro campus com acesso a serviços e instalações excelentes.

•
•
•
•
•

Perto do centro de Boston: 8 km / 20 minutos servidos por um excelente sistema de transporte
coletivo
O Instituto é parte integrante da Faculdade, o que permite aos alunos assistirem às aulas durante o
ano letivo, participar dos eventos no campus e conhecer os estudantes estadunidenses.
Turmas de inglês pequenas e apoio pessoal com aulas ministradas por professores altamente
qualificados, dedicados e experientes
Ambiente amigável onde os alunos podem se sentir em casa e como parte de uma família
Início e duração do curso flexíveis

Para uma visita virtual ao nosso belo campus e mais informações sobre nosso programa, visite nosso
Website em www.pmc.edu/eli
Se você tiver alguma dúvida, escreva para pmc_eli@pmc.edu

