
Universidade de Nebraska – Lincoln 

A Universidade de Nebraska-Lincoln (Nebraska) é 

uma universidade de alto nível de pesquisa 

abrangente no estado de Nebraska e um orgulhoso 

membro da Aliança Acadêmica das dez melhores 

universidades do meio-oeste em performance 

acadêmica e esportes (Big Ten Academic Alliance). 

Com nove faculdades, 150 licenciaturas e 126 áreas 

de especializações, os estudantes de Nebraska têm 

acesso a uma ampla variedade de programas 

acadêmicos e atividades extracurriculares.  

 

A Cidade de Lincoln 

Lincoln, lar de aproximadamente 280.000 

pessoas, é uma cidade universitária vibrante com 

lazer para todos. Somos constantemente 

classificados como uma das cidades mais seguras 

dos Estados Unidos e elogiados por nossa alta 

qualidade de vida com baixo custo. A cidade tem 

uma extensa rede de parques e trilhas de 

recreação, bem como emocionantes atrações 

artísticas e entretenimento. Novos negócios e 

empresas de tecnologia estão prosperando, 

trazendo empregos e oportunidades de estágio 

para todos. Os nebraskans têm orgulho de sua 

capital e convidam visitantes internacionais de 

todo o mundo para experimentar tudo o que 

Lincoln e a Universidade têm a oferecer. 

 
 
 
Programas de Inglês 

como Segundo 
Idioma (PIESL)

 

 

 

Contact Us: 

Address 

Programs in ESL 

514 Nebraska Hall 

901 N 17th Street 

Lincoln, NE 68588-0507 

Phone: (402) 472-1884 

Email: esl2@unl.edu 

Online: piesl.unl.edu 

Custos Estimados para um 
Semestre (15 semanas) 

 
Matrícula e Taxas do IEP     $6,077 
Matrícula e Taxas do CEAP $11,066 

 
Mais informações sobre taxas de matrícula, 
convênios médicos e opções de hospedagem 

estão disponíveis em nossa página, 

piesl.unl.edu 
 

mailto:esl2@unl.edu


Programas de Inglês como 
Segundo Idioma (PIESL) 

Os programas de Inglês como segundo 

idioma (PIESL) em Nebraska, oferecem 

suporte a falantes não nativos de inglês 

com vastas oportunidades de 

aprendizagem cultural e linguística em 

um ambiente seguro e inclusivo. Nossos 

alunos e professores visitantes 

recebem instrução individualizada 

ministrada por professores 

especializados tendo menor número de 

alunos por sala, ajudando-os a 

alcançarem suas metas pessoais, 

acadêmicas e profissionais por meio de 

currículos inovadores.  Incluso no PIESL 

estão o Programa Intensivo de Inglês, o 

Programa de Crédito em Inglês para 

Fins Acadêmicos e Programas de 

Treinamento Personalizado.

Programa Intensivo de Inglês 

O Programa Intensivo de Inglês (IEP) destina-se a 

alunos que desejam aprimorar suas habilidades na 

língua inglesa para objetivos pessoais, acadêmicos e 

profissionais.  

 

Os destaques do programa incluem: 
 Cinco níveis de estudo do básico ao avançado; 

 23 horas de aulas do currículo por semana; 

 Instrução em falar, ouvir, ler, escrever e 
gramática; 

 Cursos de idiomas baseados em conteúdo 
relacionados à área de interesse; 

  oportunidades de aprendizagem de serviços; • 
Eventos e atividades culturais; 

 Acesso a instalações universitárias e serviços de 
apoio.

Programa de Inglês de Crédito para Fins 
Acadêmicos (CEAP) 

O Programa de Inglês de Crédito para Fins 
Acadêmicos (CEAP) é para estudantes de graduação 
com proficiência avançada em inglês que foram 
condicionalmente admitidos à universidade. O foco 
do aluno neste programa é melhorar as habilidades 
do idioma para garantir o sucesso em programas 
acadêmicos. A conclusão bem-sucedida do programa 
garante a admissão total na UNL sem as pontuações 
do TOEFL ou do IELTS (testes de proficiência em 
Inglês). 
 

O Programa permite aos alunos: 

 Receber créditos universitários pelos cursos de 
inglês como segunda língua (ESL); 

 Inscrever-se em cursos universitários regulares, 
com créditos, além dos de Inglês (ESL); 

  Participar de um seminário sobre políticas de 
crédito, serviços de apoio e recursos; 

  Receber apoio individualizado de consultores e 
treinadores de sucesso para melhorar as 
habilidades de estudo;  

 Participar de eventos e atividades culturais. 

 
 
 

Programas de Treinamento Personalizados 

O programa PIESL recebe e administra vários Programas 

de Treinamento Personalizados (CTP) ao longo do ano 

para universidades parceiras, escolas secundárias e 

outras organizações ao redor do mundo. Currículos e 

duração do programa são projetados para atender às 

necessidades específicas de cada grupo. Entre em 

contato para uma proposta de custo.  

Opções programáticas especializadas incluem: 

 Treinamento do idioma para fins acadêmicos; 

  Língua e cultura nos Estados Unidos; 

 Treinamento de liderança para falantes não nativos de 

inglês; 

  Inglês para fins específicos, incluindo Administração, 

Agricultura e Direito; 

 Aprendizagem de serviços e envolvimento com a 

comunidade nos Estados Unidos; 

  Preparação para testes (TOEFL, IELTS, TOEIC); 

 Formação de professores de inglês como segunda língua ou 

como língua estrangeira. 


