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Programas

Universidade
A Augustana University está localizada em Sioux 
Falls, a maior cidade do estado da Dacota do Sul, 
com uma população na área metropolitana de mais 
de 250.000 habitantes. Sioux Falls foi classificada 
como uma “ótima cidade para negócios e carreiras”, 
bem como um dos “melhores lugares para morar” 
nos EUA durante vários anos consecutivos, um 
testemunho ao baixo custo de vida, à qualidade de 
vida elevada, a excelente oportunidades de trabalho 
e de estágio, à baixa taxa de criminalidade, bem como 
à natureza simpática de seus habitantes.

A Augustana University é uma universidade 
particular seletiva com 1.800 alunos. Fundada em 
1860, a Augustana tem 155 anos fornecendo uma 
experiência educacional excepcional a um preço 
acessível. A universidade oferece bacharelados de 
quatro anos em mais de 50 cursos de graduação, além 
de um desenvolvido programa de pós-graduação. 
A Augustana é classificada como uma das melhores 
universidades no centro-oeste dos Estados Unidos por 
U.S. News and World Report e a Princeton Review. 

Estude
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Programas de Graduação:
▶ Administração de Empresas
▶ Artes / Belas Artes
▶ Ciências Biológicas e Biomédicas
▶ Ciências da Computação
▶ Economia
▶ Curso de graduação duplo 3 + 2 em Engenharia com os  

seguintes parceiros:
 • Columbia University – Nova York
 • Washington University – St. Louis, Missouri
 •  University of Minnesota - Twin Cities, Minnesota 
e muito mais ...

DACOTA DO SUL

Sioux Falls

UniversityGuideOnline.org/Augie
* oferece Carta de Admissão Condicional (CLA) - sujeito à alteração

INAUGURAÇÃO EM 
12 DE SETEMBRO 

DE 2016!

ELS.EDU/ 
SIOUXFALLS

ESTUDE INGLÊS • EXPLORE • TENHA ÊXITO

ELS

LEADERS IN 
GLOBAL EDUCATION

Years



Para saber mais sobre nossos programas de inglês, visite ELS.edu/Programs.

Estude
Aprenda inglês no câmpus da Augustana University com  
ELS Language Centers!
Por mais de 50 anos, o ELS Language Centers tem preparado alunos para o estudo universitário 
através do ensino de inglês. O ELS/Sioux Falls oferece o seguinte programa de inglês:

ESTUDE INGLÊS • EXPLORE • TENHA ÊXITO

EXPERIÊNCIA: Desde 1961, o ELS Language 
Centers tem ajudado mais de 1,2 milhão de 
estudantes estrangeiros de mais de 175 países 
a aprender inglês de uma forma rápida e eficaz.

LOCAL: O ELS/Sioux Falls está convenientemente 
localizado no câmpus da Augustana University 
em Sioux Falls, na Dacota do Sul. Sioux Falls é o 
centro comercial, de assistência médica, compras, 
entretenimento e o centro cultural da região. 
A Augustana fica no centro de Sioux Falls, ou seja, 
próxima a restaurantes, mercearias, entretenimento 
e muito mais. Os estudantes usam o sistema de 
ônibus da cidade gratuitamente e desfrutam de 
diversas ciclovias perto do câmpus. Sioux Falls 
está classificada consistentemente como uma das 
pequenas cidades mais seguras nos EUA.

HOSPEDAGEM: Os alunos do ELS hospedam-se 
em residências no câmpus com quartos duplos 
(compartilhados). Os alunos também podem morar 
com famílias americanas próximas ao câmpus. 

USO DAS INSTALAÇÕES: Os alunos do ELS têm 
acesso à biblioteca, instalações de lazer, laboratórios 
de informática e muito mais.

ATIVIDADES: O ELS planeja uma ampla variedade 
de atividades para os alunos, incluindo visitas 
a atrações turísticas locais, atividades no centro 
e muito mais.

Inglês com Objetivos Acadêmicos
▶  O desenvolvimento intensivo das aptidões de 

compreensão auditiva, expressão oral, redação, 
dicção, vocabulário e gramática necessárias para 
se comunicar com exatidão e eficácia no mundo 
acadêmico e fora dele

▶ 30 aulas por semana

▶  Cumpre a exigência de inglês para a admissão em 
mais de 650 universidades e faculdades, incluindo 
a Augustana University

Características do programa:
▶ 12 níveis de proficiência do Básico até Masters
▶ Aulas de segunda à sexta-feira
▶  Sessões de 4 semanas, cada sessão equivalente a um 

nível de proficiência do ELS
▶ 13 datas de início por ano

Vantagens
A Augustana University oferece as  
seguintes vantagens para alunos do ELS:
▶ A aceitação do Nível 112 do ELS (Inglês com 

Objetivos Acadêmicos) como cumprimento da 
exigência de inglês

▶ Admissão condicional para estudantes qualificados 
para programas selecionados de graduação
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