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Nossa Localização
A nossa faculdade está localizada em uma típica
cidade americana entre a cosmopolita Miami e a
divertida Orlando. Um ambiente muito agradável para
os estudos e também para o lazer.

PRAIAS NA COSTA

PARQUES DE

DOWNTOWN

LESTE E OESTE

DIVERSÃO EM

MIAMI

DA FLORIDA

ORLANDO

QUEM SOMOS
A South Florida Bible College é uma
instituição cristã, privada e
acreditada de ensino superior, que
oferece vários cursos ministeriais e
profissionais. Nós contamos com uma
equipe multicultural e Inter
denominacional, capaz de preparar o
aluno para o atual mercado de
trabalho globalizado.

Com profissionais capacitados e um
ambiente acolhedor, a SFBC tem se
destacado no mercado americano e
recebido prêmios de reconhecimento.
Venha você também fazer parte dessa
experiência única e transformadora.

CURSO INTENSIVO DE INGLÊS
Período: 08 a 26 de Julho de 2019

A SFBC desenvolveu esse programa intensivo cuja proposta é expor o
aluno a aulas temáticas e vocabulário do cotidiano americano.
Nosso objetivo é agregar conhecimento às habilidades já adquiridas
previamente. Capacitando o aluno a se expressar e interagir em diversas
situações, e dando a ele as ferramentas necessárias para aprimorar a
comunicação e a fluência na lingua inglesa.

Exclusivo para alunos Gammon

Atividades do Curso
Segunda-feira

Terca-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

9:00h - 10:30h

Introdução do tópico principal

Habilidades de leitura e escrita

Exposição de filmes e

Habilidades de audição

Vocabulário

discussão de conteúdo -

Gramatica

Gramatica

pratica de conversação

Leitura e escrita

Sexta-feira
Aprenda sobre a cultura
local: Museu da ciência
em Fort Lauderdale e
Cinema IMAX Habilidade de audição e
argumentação

10:45h - 12:15h

Os alunos desenvolverão

Leitura

Exposição de filmes e

Composição

Aprenda sobre a cultura

pequenas apresentações

Analise de textos em Inglês

discussão de conteúdo -

escrevendo narrativas

local: Visita o parte

pratica de conversação

e poemas na linguá

local - Habilidade de

inglesa

audição e conversação

em grupo de sua escolha

12:15h - 13:30h

Almoço

Almoço

Desenvolvimento das habilidades

Acesso a Biblioteca para

de conversação através da

selecionar livros para

pratica com americanos

discussão de tópicos sobre

Almoço

Almoço

13:30h - 15:30h

a cultura americana

Reunioes de revisao
Síntese sobre a

de ensino idividual

discussão do filme

com estudantes
Completar tarefas

Almoço

Aprenda sobre a cultura
local: Praia do Pier Habilidade de audição e
conversação

pendentes e
trabalhos de casa

PROCURE MAIORES
INFORMAÇÕES
NA SECRETARIA
DO INSTITUTO
GAMMON

Curso Intensivo de Inglês

Este curso tem duração de 03 semanas. O valor do programa
proposto inclui a aplicação e registro no College, a emissão do
I-20 para estudantes internacionais, taxa do teste de Inglês Oxford Test - aulas semanais teóricas e praticas e todo
material curricular.

Investimento no Curso
Curso de Imersão:
descontos especiais para
estudantes do Gammon

Os custos do programa incluem: 25 horas semanais
com instrução, atividades culturais, materiais de
curso e transporte para as atividades propostos no

US $1,275.00

programa*

Ingressos para atividades
Incluso

fora do campus

Formulário I-20 para
Incluso

estudantes do visto F-1

Taxa de inscrição

Esta taxa deve ser submetida com aplicacao:
www.sfbc.edu/apply-now (clique na aplicativo #5)

Taxa de inscrição

Esta taxa deve ser submetida com o pagamento

Oxford teste de Inglês

Este teste é institucional e obrigatório para todos
os participantes do curso

Incluso

Incluso

Incluso

*O transporte estará disponível apenas entre o Hotel e a faculdade; com exceção das visitas especificadas na descrição do programa.
**A taxa SEVIS (I-901) não esta incluída na tabela de tarifas listada acima. Esta taxa deve ser paga pelo estudante ou pelo Instituto Presbiteriano
Gammon antes de agendar a entrevista no consulado americano. https://www.fmjfee.com
***Se o visto de estudante for negado, uma parte do valor poderá ser reembolsado, com exceção da taxa de matricula e da taxa do I-20 ($275.00).

Aproveite esta oportunidade e venha
aperfeiçoar o seu Inglês conosco na
Florida. Procure maiores informações na
secretaria do

