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Sobre Ann Arbor
Michigan Language Center está localizado no centro de Ann Arbor, 
Michigan, do outro lado da rua do campus central da Universidade 
de Michigan. Alguns destaques da vida em Ann Arbor incluem:
 • Centro da cidade próspera
 • Cidade universitária
 • Ambiente seguro
 • Vida noturna e restaurantes em abundância 
 • Diversidade cultural e artes
 • Esportes
 • Transporte conveniente
 • Experiências nas quatro estações do ano

Ann Arbor foi classificada como a melhor cidade para viver 
na América em uma pesquisa de 2017 realizada pelo site 
(niche.com.) É também o lar de organizações líderes como a 
Universidade de Michigan, Toyota e Google. Estamos orgulhosos 
de hospedar nossos alunos em uma cidade tão fenomenal!

Sobre MLC
O Michigan Language Center (MLC) fornece programas de inglês de alta qualidade em  
Ann Arbor, Michigan desde 1978. Ao longo dos anos, o MLC ajudou mais de 50.000 alunos 
de mais de 49 países diferentes a:
 n Entrar em programas de graduação e pós-graduação em universidades americanas
 n Utilizar suas habilidades da língua inglesa para seus trabalhos
 n  Expandir suas habilidades de comunicação para se comunicar com falantes  

nativos de inglês
 n Participar na cultura americana

O MLC é autorizado pelo Programa de Visitantes 
de Estudantes e Intercâmbios do Departamento 
de Homeland Security (SEVP) para emitir o 
“Form I-20” (o “Certificado de Elegibilidade 
para o Estatuto de Estudante Não-Imigrante - 
Para Estudantes Acadêmicos e de Línguas”).  
Os alunos podem levar o formulário “I-20” ao 
consulado dos EUA em seu país de origem para 
solicitar o visto de estudante F-1.



Pelos Números
O Jeito MLC como descrevemos os valores que tornam o MLC um lugar único para  
estudar inglês. Acreditamos que o MLC é mais do que uma escola de idiomas;  
é uma comunidade de aprendizagem, realização, intercâmbio cultural e amizade. 
Alcançamos essa visão enfatizando:

n COMUNIDADE DIVERSIFICADA E AMIGÁVEL
  Estudantes de mais de 49 países diferentes  

de todas as idades e de objetivos educacionais

n INSTRUTORES QUALIFICADOS
  Professores atenciosos, dedicados, e certificados  

com TESOL com anos de experiência

n CURRÍCULO RIGOROSO E CATIVANTE
  Desenhado para estudantes de todos os  

níveis e de proficiências em inglês

n ATIVIDADES E EXPERIÊNCIAS CULTURAIS AMERICANAS
  Localizado em Ann Arbor, Michigan, a melhor  

cidade para viver nos Estados Unidos

40ANOS
DE ENSINO DE INGLÊS

1ºLUGAR
PARA VIVER NOS 
ESTADOS UNIDOS

50,000
Alunos ao redor do mundo

49Países  
diferentes  
representados



Os programas de inglês no MLC ajudam os 
alunos a alcançar seus objetivos educacionais, 
profissionais e pessoais, oferecendo cursos 
rigorosos e baseados na comunicação, na 
leitura, na escrita, na fala e pronúncia e na 
audição. Oferecemos um currículo desafiador  
e variado em todos os níveis, desde o início  
até o avançado. Nossas ofertas incluem:
	 n   Programa de inglês intensivo  

(inglês geral de 20 horas por semana)
	 n   Teste de preparação para TOEFL & IELTS
	 n Inglês acadêmico
	 n  Conversação, apresentação, leitura e 

escrita no local de trabalho
	 n   Conversa diária de inglês, leitura e escrita

Programas de Inglês

“ Trabalho numa empresa global com 31 plantas em 14 países.  
Eu sou responsável pela controladoria global da companhia. Uso inglés 
diariamente, participando em reuniões e trocas de emails. O MLC me ajudou 
bastante no desenvolvimento na melhora do meu inglês, principalmente na 
parte de escrita e na parte de conversação.”

—Adriano R. Santos, Brasil



Através dos relacionamentos com as nossas 
universidades parceiras selecionadas, o MLC 
auxilia estudantes nas suas candidaturas 
as universidades, muitas vezes sem ter que 
fazer testes de proficiência em inglês, como 
TOEFL ou IELTS.  Os alunos podem obter 
admissões condicionais nas universidades 
para que possam começar seus estudos 
universitários, uma vez que completem 
estudos de inglês de nível avançado no  
MLC e passem as avaliações do nível 
universitário do MLC.

University Pathway
Benefícios do  
MLC University Pathway
n  Economize tempo e dinheiro ao 

estudar inglês no MLC em vez de um 
programa de inglês intensivo mais 
caro em uma universidade.

n  Elimine a preparação e o exame TOEFL 
ou IELTS quando se candidatar-se a 
algumas das universidades 
selecionadas do MLC.

n  Selecione e inscreve-se a uma série 
de programas universitários parceiros 
(em vez de apenas um) com a ajuda 
de nossos Conselheiros Universitários 
antes ou durante seu estudo no MLC.

Para obter uma lista completa de universidades parceiras e requisitos específicos,  
consulte o site do MLC: englishclasses.com.

• American University
• Auburn University
• Concordia University
• Eastern Michigan University 
• Florida International University
• The University of Kansas
• Louisiana State University

• University of Central Florida
• University of Dayton
• University of Illinois at Chicago
• University of Massachusetts - Boston 
• University of Michigan - Flint
• University of the Pacific
• University of South Carolina

Algumas das universidades parceiras da MLC incluem:



Inglês de negócios
Profissionais de negócios que vivem e 
trabalham no sudeste do Michigan, ou que 
vieram a Ann Arbor por um curto período de 
tempo, podem melhorar suas habilidades 
de inglês de negócios no MLC. Eles podem 
se inscrever no Programa Intensivo de 
Inglês do MLC (a tempo inteiro ou a tempo 
parcial) para praticar suas habilidades de 
fala e audição e melhorar sua fluência e 
pronúncia em geral.

Além disso, o MLC possui um curso de 
negócios: o curso oficial “Speak Business 
English Like an American”, ministrado  
pela especialista em inglês de negócios, 
Amy Gillett.

As ofertas de cursos do MLC, credenciadas pela ACCET,  
beneficiaram profissionais de empresas globais como:

Amy Gillett é uma das principais autoras  
em expressões idiomáticas de negócios.  
Ela ensinou executivos na Universidade  
de Michigan “Ross School of Business” e  
é graduada pela Universidade de Stanford  
e Universidade de Cornell.

“ As aulas em si, eu gostei muito dos professores, muito da metodologia.  
Achei o tempo da aula suficiente para poder aprender. É um conteúdo denso 
mas dentro das divisões das aulas funcionam muito bem.”

—Ana Paula Pereira Lage, Brazil



Taxas
O MLC oferece 10 sessões por ano, cada uma com uma duração de 23 dias de aula.  
As taxas abaixo são para 1 sessão.

Programa Intensivo de Inglês*
20 horas por semana: $ 1350

Tempo parcial
4 horas por semana: $ 375
6 horas por semana: $ 450
10 horas por semana: $ 825

Livros
$ 150 (aproximado)
Por favor, tome em conta que os preços 
dos livros não estão incluídos no custo  
da mensalidade.

Alojamento
Alojamento limitado está disponível  
para estudantes. Entre em contato  
conosco para obter informações sobre 
disponibilidade e custo.

Taxas opcionais
University Pathway: $ 250

*Todos os titulares de vistos de estudantes  
F-1 devem se inscrever no programa de  
tempo integral.

Como se Inscrever
Para se inscrever para o nosso Programa 
Intensivo de Inglês:
•  Complete o formulário de inscrição  

on-line no englishclasses.com/application

Para perguntar sobre University Pathway:
•  Complete o formulário “University  

Pathway Inquiry” no nosso site

Para perguntar sobre aulas de inglês  
de negócios: 
•  Complete o formulário “Consulta  

comercial” em nosso site
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Homeland Security (SEVP)


