
CURSOS DE 
INGLÊS PARA 

BUSINESS

INÍCIO DAS AULAS:TODAS ÀS SEGUNDAS-FEIRAS INICIAM-SE NOVAS TURMAS.

Imersão Total
Imersão em Grupo

A ESCOLA LCI 
LANGUAGE CENTERS

O PROGRAMA

Com mais de 20 anos de experiência e excelentes 
locais em todo o país, a escola é um dos principais 
institutos de idiomas nos EUA. Está credenciada 
pela CEA, a Comissão de Credenciamento do 
Programa de Língua Inglesa.

A escola oferece uma variedade de programas 
de idioma de qualidade para atender às 
necessidades dos alunos, auxilia estudantes 
na adaptação cultural, contrata instrutores 
qualificados e cria um ambiente confortável para 
estudantes aprenderem inglês nos EUA.

Durante o tempo do aluno na escola, ele receberá 
atenção personalizada a partir do momento em 
que ele se matricular até estar pronto para usar 
suas novas habilidades de inglês no mundo real. 
Os professores são experientes e atenciosos e 
os funcionários são amigáveis e possuem um 
propósito: ajudar o estudante a alcançar seus 
objetivos de linguagem.

O Programa de Inglês para Business é a solução 
ideal para profissionais adultos que desejam 
aprender inglês de forma rápida e completa. Esse 
programa inclui aulas particulares, onde você 
receberá atenção e instrução personalizadas. Você 
também pode optar por incluir aulas em grupo, 
que permitem a interação com outros alunos de 
todo o mundo.

A LCI dedica-se a oferecer a educação mais 
abrangente e personalizada disponível. A escola 
entrará em contato antes de você vir para os EUA 
para entender seus interesses, objetivos e nível 
de proficiência. Quando você chegar, avaliaremos 
o seu nível de inglês, prepararemos o conteúdo 
do seu curso e monitoraremos o seu progresso 
para garantir que estamos atendendo às suas 
expectativas.

Mais de 50 empresas internacionais em toda 
a América Latina, Europa e Ásia utilizam desse 
programa para aperfeiçoar o nível de inglês dos 
seus funcionários.

A escola tem tanta certeza de que o estudante 
terá progresso no idioma que dá garantia de 
aprendizagem. Se o conhecimento da língua 
inglesa não atingir o nível esperado com base 
no teste inicial dentro do prazo esperado, a 
escola fornecerá o suporte adicional e as aulas 
necessárias para que seja alcançado o nível 
desejado, sem nenhum custo extra. Informe-se 
mais a respeito.
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Programa para Business 
Imersão Total
(37.5h/semanais)

Imersão Completa em Inglês

A imersão total é o curso mais intensivo e 
personalizado de todos os cursos de LCI, com 
aulas particulares em período integral todos 
os dias. Como o único aluno em sala de aula, 
o currículo do curso, o método e a velocidade 
serão projetados apenas para você.

• 30 horas semanais de treinamento privado e 
personalizado em Inglês para Negócios

• 7,5 horas por semana de almoços 
acompanhados com um professor de LCI ou 
membro da equipe, onde você pode aplicar o 
que aprendeu na aula a conversas da vida real.

9:00 - 13:00 Instrução Privada de Inglês

13:00 - 14:30 Almoço com equipe ou membro 
do corpo docente de LCI

14h30 - 16h30 Instrução particular de inglês

PREÇOS
Matrícula: US$ 125 

Conjunto de livros: US$ 200

Programa para Business Imersão Total

(37.5h/semanais)

Curso (semana): US$ 2.400

Programa para Business Imersão em Grupo

(33h/semanais)

Curso (semana): US$ 1.205

Programa para Business 
Imersão em Grupo 
(33h/semanais):

Combo Grupo Privado

Nosso curso combinado com grupo privado 
combina aulas de inglês em grupo com aulas de 
inglês particulares personalizadas. Isso permite 
que você pratique seu inglês com outros alunos 
em um ambiente de grupo, bem como se 
concentre em suas necessidades específicas de 
idioma durante as aulas particulares.

• 15 horas por semana de treinamento privado 
e personalizado em Inglês para Negócios

• 18 horas por semana de aulas em grupo com 
alunos de todo o mundo

9:00 - 10:00 – aula em grupo

10:10 - 11:10 - aula em grupo

11h10 - 11h35 Intervalo / Horário Livre

11h35 - 12h45 – aula em grupo

12:45 - 14:00 Almoço

14:00 - 17:00 Instrução Privada de Inglês

+ 55 (51) 4042.2588   info@studentexperience.us   studentexperience.us


