ESTADOS UNIDOS
Nova York e Miami

Inglês + Estágio (não remunerado)
Escola: Rennert Bilingual
Descrição do programa
Programa para estudantes isentos da aplicação de um visto de estudante e / ou para viajar com seu
visto de turista.
Este programa consiste em um curso de inglês (manhã ou tarde) de 16hr/semana durante 4 semanas,
onde as competências linguísticas são melhoradas. Em seguida, os alunos participam de 4 a 8 semanas
como assistentes em empresas locais. Os alunos colaboram com outros trabalhadores em pesquisa,
projetos de comunicação e tarefas administrativas. Em algumas empresas, os estudantes também têm
a opção de estarem presentes nas reuniões - tudo sempre em inglês! É um programa flexível, que não
exige visto de gestão para estadas inferiores há 90 dias.
O progresso dos alunos é monitorado através de relatórios (1 ou 2, dependendo do tempo do estágio) e
avaliações periódicas. No final do programa os alunos recebem um certificado. Os alunos devem ter
um nível intermediário alto ao avançado para participar deste programa, que não é
remunerado.

Curso de inglês
O curso Geral de inglês está destinado aos estudantes que querem melhorar suas habilidades
comunicativas com o inglês enquanto aproveitam o que Nova York pode oferecer, incluindo o
calendário de atividades extracurriculares da escola.
Horário: de segunda a quinta-feira, das 09:30 à 12:40 ou das 14:00 às 17:40.
Duração mínima: 1 semana
Opção de assistir aula na sexta-feira, sem custos adicionais.
Não cumpre com os requisitos para o envio do formulário I-20 (Visto de estudante
F-1)
Nota: os alunos 100% principiantes deverão reservar um curso adicional de 2 semanas de aulas
extras de inglês essencial combinadas com as aulas do curso descrito acima.

Detalhes do programa de voluntariado em uma empresa
Benefícios:
Sem necessidade de solicitar visto de estudantes
Programa flexível em empresas locais
Início toda segunda-feira
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Seminário opcional de preparação para entrevistas
Setores como marketing, arquitetura, relações públicas, IT, fashion, etc.
Prática do idioma no dia-a-dia dos negócios
Programa com atividades e eventos locais
Certificado ao finalizar o programa
Detalhes:
Data: início a cada segunda-feira
Duração mínima: 4 semanas
Duração máxima: 11 semanas
Idade mínima: 18 anos
Nível Mínimo: Intermediário alto

Preços 2016
Nova York




4 semanas de curso geral de inglês: USD 1.500 + 4 ou 8 semanas de voluntariado
empresarial.
Taxa Estágio: 4 semanas USD 980 / 8 semanas USD 1.230

Inclui: curso de inglês, assessoramento /preparação, gestão de entrevistas, controle contínuo pelo
tutor e matrícula do estágio.
Não inclui: hospedagem, matrícula (USD155), reserva da hospedagem, material de estudo (USD69) e
traslado do aeroporto.
Miami




4 semanas de curso geral de inglês: USD 1.300 + 4 ou 8 semanas de voluntariado
empresarial.
Taxa Estágio: 4 semanas USD 550 / 8 semanas USD 670

Inclui: curso de inglês, assessoramento /preparação, gestão de entrevistas, controle contínuo pelo
tutor e matrícula do estágio.
Não inclui: hospedagem, matrícula (USD155), reserva da hospedagem, material de estudo (USD69) e
traslado do aeroporto.

Informação sobre visto
Os estudantes matriculados neste programa devem solicitar um visto de turista para entrar nos
Estados Unidos.
Os alunos são responsáveis por informar-se da necessidade de solicitar visto para seu programa de
inglês no exterior. Se você precisar de visto, cada aluno terá total responsabilidade pela tramitação do
mesmo junto ás autoridades competentes.
Para mais informações, visite: http://portuguese.brazil.usembassy.gov/pt/visas.html
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