Texas Intensive English Program
(Programa Intensivo de Inglês do Texas)
1103 W. 24th Street
Austin, TX 78705-4603
EUA
Telefone: +(512) 477-4511
Fax: +(512) 322-0592
Entre em contato conosco!
_____________________________________________________________________
O Texas Intensive English Program (TIEP, ou Programa Intensivo de Inglês do Texas),
fundado em 1965, é internacionalmente reconhecido por seus excelentes e acessíveis
cursos de língua inglesa. O TIEP já ajudou mais de 30 mil estudantes e profissionais
de 127 países a alcançarem seus objetivos. O programa é destinado não apenas a
pessoas que estão se preparando para ingressar em uma faculdade ou universidade
nos Estados Unidos, mas também aqueles que estudam inglês para aprimoramento
profissional ou pessoal. O TIEP oferece aulas de preparação acadêmica, de inglês
comercial e de comunicação e cultura geral o ano todo. Uma programação especial
está disponível para pessoas ou grupos patrocinados por governos, empresas e outras
organizações. Estes programas personalizados incluem Inglês Executivo, Ensino de
Inglês como Língua Estrangeira (EILE), além de Programas Lingüísticos e Culturais.
UMA INSTITUIÇÃO DE EXCELENTE REPUTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
 O TIEP é um programa do Texas International Education Consortium (TIEC,
Consorcio Educacional Internacional do Texas), uma associação sem fins
lucrativos de 32 universidades públicas do Texas.
 Ele é Credenciado pela Comissão de Credenciamento de Programas de
Língua Inglesa (CEA), uma agência de credenciamento reconhecida pela
Secretaria de Educação dos E.U.A.
 O TIEP é associado ao EnglishUSA - American Association of Intensive
English Programs - AAIEP (a Associação Americana de Programas Intensivos
de Inglês).
 O programa é Associado ao AIRC – American International Recruitment
Council.
 O TIEP é autorizado, sob Lei Federal, para emitir vistos SEVIS I-20s.
INSTRUÇÃO DA MAIS ALTA QUALIDADE
 Professores mestres ou doutores experientes e treinados, com proficiência
nativa na língua inglesa, conhecimento internacional e no mínimo dois anos de
experiência no ensino
 Turmas multinacionais pequenas, com 8-15 alunos por sala (vindos de
aproximadamente 25 países a cada semestre)
 20 horas de aula em sala de aula por semana, além de laboratórios de
informática e de línguas.

ELABORADO PARA CORRESPONDER ÀS SUAS NECESSIDADES
 Preços atraentes: visite o website do TIEP para consultar os preços atuais.
 Sessões convenientes com diferentes durações e oferecidas durante todo o ano
(três no outono, quatro na primavera e quatro no verão); visite o website do
TIEP para uma listagem do programa atual.
 Turmas do básico ao avançado em sete níveis e em três programas de
estudos:
Foundations of English (Fundamentos do Inglês) (para alunos Iniciantes
a Intermediários Básicos)
English for Academic Purposes (Inglês para Objetivos Acadêmicos)
English for Communication, Culture, and Careers (Inglês para
Comunicações e Cultura)
 University Express - um programa de preparação acadêmica acelerado e
individualizado para ajudar estudantes internacionais a superarem os desafios
da educação superior nos E.U.A.
 Aulas opcionais, que incluem a preparação para o TOEFL® e para o TOEIC®,
Conversação e Habilidades de Pronúncia. Descontos disponíveis para
estudantes que já cursaram algum dos programas do TIEP.
 Admissão condicional disponível para faculdades e universidades.

Dispensa do TOEFL disponível para faculdades e universidades.
 Exames Institucionais de TOEFL® são aplicados em março, maio, agosto,
outubro e dezembro.
 Centro Aberto de Testes do TOEIC®; o TOEIC® é oferecido 12 vezes por ano.
EXCELENTES RECURSOS, SERVIÇOS PARA ESTUDANTES E ATIVIDADES
 Centro de Habilidades em Inglês (um centro de estudos supervisionado e
independente)
 Laboratório de informática, com acesso à Internet e suporte para diversos
idiomas
 Acesso às bibliotecas, laboratórios de idiomas e às instalações de esportes
recreativos da universidade.
 Orientação para imigração e auxílio com vistos
 As opções de alojamento incluem estadias em casas de particulares,
dormitórios e apartamentos; está disponível auxílio de moradia
 Pacotes que incluem as mensalidades, alojamento e as refeições estão
disponíveis durante o verão
 Clube de Conversação com nativos
 Está disponível um serviço de translado do aeroporto
 Viagens de campo e atividades sociais e culturais

LOCAL
 Austin, a capital do Texas, localiza-se na região central do estado, ao longo do
Rio Colorado. As excelentes universidades e a atmosfera amigável aos
estudantes na cidade, suas diversas atividades recreacionais e culturais, o
clima brando e a beleza da região, além das indústrias globais de alta
tecnologia localizadas em Austin são apenas algumas características que
tornam a cidade um dos melhores lugares para se viver e estudar nos E.U.A.

O TIEP é um dos principais programas do Consórcio Educacional Internacional do
Texas, uma empresa privada sem fins lucrativos. O TIEC é uma associação de 32
universidades públicas do Estado do Texas cujo objetivo é desenvolver, coordenar e
implementar programas e projetos de educação internacional. Ao realizar os projetos e
os programas, o Consórcio utiliza os recursos humanos e físicos de suas
universidades afiliadas.

INFORMAÇÕES SOBRE VISTOS


De que tipo de visto eu preciso?
A maioria dos estudantes do TIEP tem um visto “F”. O visto “F” é para estudos
acadêmicos em período integral. Para receber um visto para estudante (F-1),
você deve primeiro obter um Formulário I-20A-B de uma instituição educacional,
como o TIEP, que seja aprovada pelo governo norte-americano.
Visite o website da Embaixada dos E.U.A. em seu país para maiores
informações sobre as exigências para a obtenção de vistos.



Como consigo um visto I-20? O que é uma carta de garantia financeira?

Para solicitar um visto de estudante (F-1), o governo dos Estados Unidos exige
que estudantes internacionais obtenham um Formulário I-20 da escola onde
pretendem estudar. Para receber um formulário I-20 do TIEP, os candidatos
devem preencher um formulário de solicitação do TIEP e enviá-lo aos nossos
escritórios juntamente com uma taxa de solicitação não-reembolsável. Também
é exigida uma carta de garantia financeira da instituição financeira da pessoa
que pagará pelos estudos do candidato nos Estados Unidos. Esta carta deve
declarar que o candidato ou a pessoa que está pagando as taxas do estudante
tem fundos suficientes para custear todas as despesas enquanto o estudante
está nos Estados Unidos. Depois de recebermos o formulário preenchido, a
taxa de solicitação e um demonstrativo financeiro, enviaremos o I-20 ao
estudante pelo correio.
Para maiores informações sobre como solicitar um visto de estudante, clique
aqui para informações sobre vistos.

Instruções para solicitar admissão para aulas Intensivas de Inglês do TIEP

Envie o que segue:
1. Um formulário completo de requerimento.
Como fazer a requisição
Opção 1: Faça sua solicitação on-line, o processo é conveniente e rápido!
Opção 2: Faça a solicitação por fax ou pelo correio. Imprima, preencha e envie
este Formulário. Requer o Adobe Acrobat Reader; baixe o programa aqui.)
2. Taxa de solicitação e taxa opcional do correio expresso.

Como pagar com o cartão de crédito
Opção 1: O pagamento on-line é rápido e seguro. Ele utiliza o processamento
da VeriSign!
Opção 2: Formulário de pagamento por fax/correio

Outros métodos de pagamento
O pagamento também pode ser feito através de uma letra de câmbio em
dólares norte-americanos, por cheque pessoal sacável de um banco norteamericano (os cheques devem ser pagáveis para: Texas Intensive English
Program), ou por transferência bancária. NÃO envie dinheiro pelo correio. Entre
em contato com a TIEP para maiores detalhes sobre estes métodos de
pagamento.
3. Se você estiver solicitando um visto I-20, envie também um demonstrativo bancário
ou uma carta de garantia financeira.
Se você estiver interessado em qualquer um de nossos programas e gostaria de
solicitar maiores informações sobre ele, entre em contato conosco!

