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Aprenda inglês como segundo idioma   
na Califórnia!



Bem-vindo ao International English Language 
Institute (IELI) na Humboldt State University, o 
campus mais ao norte no sistema da California 
State University. Todo ano, estudantes de todo 
o mundo vêm para a HSU para uma educação 
de alta qualidade e para viver em um 
ambiente amistoso, seguro e acolhedor.  Como 
estudante do IELI, você terá oportunidades 
de interagir com estudantes dos Estados 
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um campus da California State University

Unidos e de todo o mundo, aprender com 
professores experientes e matricular-se em 
aulas da HSU enquanto estuda inglês. Nossa 
localização exclusiva, nosso campus seguro 
e nossos excelentes programas acadêmicos 
tornam a HSU uma das universidades mais 
atraentes da Califórnia.  Você está convidado 
a conhecê-la mais de perto. 



10 motivos para escolher o IELI

1 Motivo 1
Não há exigência de TOEFL oficial para 
formandos do IELI se matricularem em 
programas de graduação e em vários 
programas de pós-graduação da HSU.

2
Motivo 2
Cinco níveis de instrução, de iniciante a 
avançado.

3 Motivo 3
Turmas pequenas e professores dedicados 
que conhecem os alunos pelo nome.

4 Motivo 4
Admissão condicional na HSU para 
estudantes do IELI que cumprirem com os 
requisitos de admissão.

5
Motivo 5
Um local bonito e seguro em uma cidade 
universitária acolhedora, onde é possível andar 
ou pedalar até o campus com facilidade.



6 Motivo 6
Opções para morar com famílias norte-
americanas.

7
Motivo 7
Atividades recreativas, incluindo excursões 
em nossos belos arredores para expor os 
estudantes à cultura norte-americana.

8 Motivo 8
Transporte local ilimitado por ônibus.

9 Motivo 9
Um programa de transição que permite 
aos estudantes comparecerem a aulas na 
universidade.

10 Motivo 10
Uso das instalações e dos laboratórios de 
informática do campus.



Nosso campus está situado 435 km ao norte de São Francisco, na segura 
cidade de Arcata (população: 17.000). Visitantes de todo o mundo vêm para 
essa bela parte da Califórnia para ver suas praias preservadas, rios límpidos e 
as mundialmente famosas sequoias. O Redwood National Park, situado 60 km 
ao norte de Arcata, é lar de algumas das sequoias mais antigas do mundo.

Para pessoas mais urbanas, São Francisco está a apenas cinco horas de carro 
ou a uma hora de voo, saindo do aeroporto de Arcata/Eureka. Há voos diretos 
para São Francisco, com várias saídas por dia. Arcata tem um clima ameno 
durante todo o ano, portanto, você não precisa se preocupar com calor ou frio 
excessivos. Nossa média mínima é de 4 °C e nossa média máxima é de 14 °C.

Bem-vindo à Califórnia
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Perfis dos estudantes
clique para iniciar

Nome da estudante: Yang Yang
Formação: Geografia e estudos 
internacionais
País: China

Como alguém que está sempre 
vivendo aventuras, estou aberta 
a novos lugares que eu nunca 
tenha visitado!

“ “
Para Yang Yang, estudar na Humboldt State não lhe deu apenas uma formação 
em nível superior, mas lhe abriu portas para várias oportunidades de carreira e 
acadêmicas. 

Após se formar na HSU, Yang concluiu seu mestrado em geografia pela London 
School of Economics. Ela recentemente recebeu uma bolsa de estudos da University 
of Colorado para fazer seu doutorado em geografia.

Os professores dedicados e as turmas pequenas da HSU ajudaram a pavimentar o 
caminho de seu sucesso, afirma ela.

“A HSU me deu várias oportunidades de participar de discussões em grupo e em sala 
de aula, para desenvolver meu pensamento crítico e me tornar uma pessoa confiante”, 
disse ela. “Isso também me permitiu sair de meu nicho e me expor a algo novo e 
diferente”. 

E quanto ao futuro? “Eu gostaria de me tornar professora de geografia cultural, 
mas ainda não decidi onde”, disse Yang. “Como alguém que está sempre vivendo 
aventuras, estou aberta a novos lugares que eu nunca tenha visitado!”



Perfis dos estudantes
clique para iniciar

Nome do estudante:  
Musaad Alowaysi
Formação: Administração
País: Arábia Saudita

As pessoas estudam aqui e são 
motivadas, mas também têm 
tempo de caminhar, acampar 
e aproveitar tudo o que há de 
divertido para se fazer aqui!

Quando Musaad Alowaysi chegou à Humboldt State vindo da Arábia Saudita, ele 
praticamente não falava inglês. 

“Eu sabia talvez três ou quatro palavras, no máximo”, afirma Alowaysi, que recebeu uma 
bolsa de estudos para a HSU. 

Alowaysi passou um ano aprimorando seu inglês no Intensive English Language Institute da 
Humboldt State e agora está estudando administração. Seu objetivo? Fazer mestrado em 
administração de empresas (MBA) na HSU e, eventualmente, trabalhar nos Estados Unidos. 

O MBA da HSU é um programa exclusivo que permite aos estudantes graduarem-se em um 
ano acadêmico em vez de dois. 

Alowaysi também aproveitou as várias atividades ao ar livre que a HSU tem a oferecer. No 
início deste ano, ele se uniu a outros estudantes internacionais em uma excursão de rafting 
em rio organizada através do Center for International Programs. 

Eles passaram um dia ao sol e três horas de rafting em um rio. O que ele mais gostou? “O 
clima incrível!”. 

Quanto à vida no campus, Alowaysi gosta do equilíbrio que os estudantes têm entre trabalho 
e lazer. 

“As pessoas estudam aqui e são motivadas, mas também têm tempo de caminhar, acampar 
e aproveitar tudo o que há de divertido para se fazer aqui!” 



Perfis dos estudantes
clique para iniciar

Nome do estudante: Jiayun Yang
Formação: Biologia celular e 
molecular
País: China

Quando saio, as pessoas se 
aproximam e me dizem “Oi!” 
Todos são tão agradáveis 
e amistosos; estou sempre 
fazendo novas amizades!

“ “
Como formando em biotecnologia animal na China, Jiayun Yang sabia que queria continuar seus 
estudos em uma universidade rigorosa nos Estados Unidos. Dentre várias opções, ele escolheu a 
Humboldt State.

“Eu sabia que a HSU teria um ótimo ambiente para o aprendizado devido à sua proximidade da 
floresta e do mar”, disse Yang, que veio de Lanzhou, uma cidade árida na província de Gansu. “O 
clima em Arcata nunca fica frio ou quente demais”, afirma Yang, “e as pessoas são muito solícitas”.

Yang passou seu primeiro ano no Intensive English Language Institute (IELI), um programa 
multinível que ajuda os estudantes a aprimorar seu inglês através de aulas, excursões e visitas 
com parceiros de conversação norte-americanos. “Eu passei de um baixo nível de inglês para um 
alto nível muito rapidamente”, afirma Yang. O IELI lançou as bases para os estudos de graduação 
de Yang em biologia celular e molecular. Seus cursos são diversificados e combinam trabalho em 
laboratório com pesquisa prática. 

Destacam-se suas aulas de botânica, que lhe deram a oportunidade de identificar centenas de 
espécies de plantas no parque Arcata Community Forest. Adjacente à HSU, essa floresta de 600 
acres oferece inúmeras oportunidades de aprendizado para estudantes de uma variedade de 
especializações. Fora da sala de aula, Yang joga basquete e é membro do Global Connections Club, 
que organiza eventos sociais e culturais, como noites de karaokê e o Ano Novo Chinês. 

O que ele mais gosta na HSU? As pessoas. “Quando saio, as pessoas se aproximam e me dizem 
“Oi!” Todos são tão agradáveis e amistosos”, afirma Yang. “Estou sempre fazendo novas amizades!”



Perfis dos estudantes
clique para iniciar

Nome do estudante: Yue Shen
Formação: Mestre em pedagogia
País: China

Todos os meus professores são 
especialistas em suas áreas de 
atuação e grandes entusiastas 
do ensino.

“ “

Quando Yue Shen estava cogitando programas de pós-graduação em pedagogia, a Humboldt State 
imediatamente chamou sua atenção. Ela estava procurando por uma faculdade pequena, mas com 
rigor acadêmico.

“A HSU tem programas muito fortes e é o tipo de lugar onde se pode obter muita ajuda 
academicamente”, diz Shen. Com turmas de 29 alunos, em média, estudantes internacionais têm 
atenção individualizada de seus professores.

Esse senso de comunidade se estende além da sala de aula, afirma Shen: “Mesmo fora da escola, 
as pessoas são amistosas. Todos estão sempre sorrindo”.

Shen cresceu nos arredores de Xangai e estudou tradução de chinês para inglês na Universidade 
de Estudos Internacionais de Xi’an. Ela está pesquisando métodos de ensino na HSU e como a 
educação pode melhorar a qualidade de vida das pessoas.

“Todos os meus professores são especialistas em suas áreas e grandes entusiastas do ensino”, diz 
ela. Sua meta é tornar-se doutora em pedagogia nos Estados Unidos e, eventualmente, lecionar na 
China. “Estou muito interessada em ensinar para a próxima geração”, afirma ela. 

Uma das coisas favoritas de Shen na HSU é ter a liberdade de escolher suas aulas e o andamento 
de seus estudos.

“Eu realmente gosto de poder tomar minhas próprias decisões”, diz ela. “Há uma expectativa maior 
em estar por conta própria, mas isso ajuda você a crescer”.



Los Angeles
Las Vegas

New York

Florida

San Francisco

Humboldt StateH
Nossa faculdade e nossa comunidade 

tornam a Humboldt State um dos campi 

mais seguros da Costa Oeste. Nossa bela 

localização também oferece inúmeras 

oportunidades em termos de clubes, 

esportes e atividades ao ar livre, fora das 

salas de aula.  Descubra o que você pode 

experimentar como estudante no IELI.

Viva,   
Aprenda,   
Explore
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Como estudante do IELI, você tem acesso a uma variedade de serviços no campus para 

aproveitar ao máximo a sua experiência na Humboldt State.

Saúde e segurança
O Student Health and Wellness Center oferece aos estudantes acesso a profissionais 

médicos no próprio campus. Seus serviços incluem educação em saúde, primeiros socorros e 

atendimento de emergência, raios X, laboratório e farmácia.

Na Humboldt State University, nós nos empenhamos em fazer da comunidade do campus o 

ambiente de aprendizado mais seguro possível. Nosso University Police Department (UPD), 

que oferece assistência ao motorista e informações sobre segurança, responde rapidamente 

a qualquer pedido de ajuda. A equipe da HSU também está disponível para ajudar com 

emergências, manutenção e outras questões que surjam.

Vida  
estudantil

Locomoção
Quer você esteja indo assistir aula ou resolvendo outros assuntos, Arcata é um lugar seguro e 

de fácil locomoção. Arcata é uma cidade amiga da bicicleta e os estudantes podem andar por 

qualquer lugar. O bilhete “Jack Pass” da Humboldt State oferece acesso ilimitado aos sistemas 

de transporte por ônibus do município de Humboldt. Para usar o seu Jack Pass, basta passar o 

seu cartão de identificação de estudante da HSU na máquina de pagamento do ônibus.

Esporte e fitness
A HSU tem instalações recreativas de alto nível que oferecem recreação casual, competições 

locais, aulas de educação física, treinamento em atletismo e eventos especiais. Também temos 

um ginásio com 1.850 assentos, estúdio de dança, pista de corrida ao ar livre e uma piscina 

coberta de 23 metros. Estudantes internacionais também estão convidados a participar de jogos 

casuais, como basquete, softbol, vôlei e futebol americano. Como estudante do IELI, você tem 

acesso a todas essas instalações e pode comparecer a todos os eventos esportivos do campus.



Suporte de informática
A HSU tem 12 laboratórios de informática no campus, com plataformas Windows e Mac 

disponíveis. Temos Internet de alta velocidade e a maior parte do campus conta com acesso à 

Internet sem fio.

Center for International Programs 
O Center for International Programs (CIP) é o ponto de encontro dos estudantes internacionais 

na Humboldt State University. O CIP oferece informações, suporte e aconselhamento para 

estudantes internacionais futuros e atuais, bem como serviços de admissão e recomendações 

sobre vistos e imigração. Nossa equipe atenciosa também oferece uma orientação abrangente, 

estando disponível para auxiliá-lo ao longo dos seus estudos.



Atividades  
locais

Center Activities
O Center Activities da HSU oferece uma ampla variedade de 

atividades de lazer e recreativas, incluindo ciclismo, camping, 

canoagem, escalada, caminhada, caiaque e surfe. Tudo isso a 

minutos do campus, graças a centenas de acres de florestas, 

parques estaduais e praias próximas. O Center Activities 

também oferece aulas e aluguel de equipamentos. Nenhuma 

experiência é necessária.

Arcata Farmer’s Market
Aberto todos os sábados de abril a novembro, 

o Arcata Farmer’s Market é o maior mercado 

de agricultores do município de Humboldt, 

vendendo produtos frescos, plantas, flores, 

lanches e artesanato. Situado no Arcata Plaza, 

o mercado tem entretenimento e música ao 

vivo. É uma excelente maneira de aprender 

mais sobre a comunidade local. 

Compras
O centro de Arcata oferece uma variedade de 

restaurantes, mercados e opções de compras. Na 

vizinha Eureka, o centro histórico oferece museus de 

arte, galerias, cafeterias e um centro de artes cênicas. 

Uma vez por mês, as galerias de arte e empresas do 

centro histórico hospedam o Arts Alive, um evento 

gratuito de artesanato, música e comida. Eureka 

também é sede do Bayshore Mall, um shopping center 

fechado com lojas de roupas e restaurantes. 



Atividades dos estudantes 
internacionais

O IELI e o Center for International Programs 

realizam noites de cinema, noites de karaokê, 

celebrações de feriados internacionais e 

viagens à praia, à floresta e a São Francisco. 

Além disso, o Global Connections Club reúne 

estudantes locais e internacionais e os ajuda 

a conhecer as culturas de cada um através de 

celebrações, festivais e intercâmbio cultural.

Atrações próximas 
A cidade de Trinidad, apenas alguns 

quilômetros ao norte de Arcata, é um marco 

histórico conhecido por seu espetacular litoral, 

praias públicas preservadas e paisagens de 

tirar o fôlego. Na primavera, os estudantes 

podem viajar para os rios próximos Klamath, 

Eel e Trinity para nadar e acampar. O Patrick’s 

Point State Park oferece caminhadas, camping 

e piqueniques o ano todo.



Quando você não estiver em aula ou desfrutando de tudo o que a Humboldt 
State University e a comunidade ao redor têm a oferecer, você estará 
morando em um local de sua escolha. Vários arranjos de moradia estão 
disponíveis para estudantes do IELI, incluindo o IELI Host Home Program.

IELI Host Home Program

O programa IELI Host Home é para estudantes que desejam uma imersão 
no idioma inglês. Os estudantes que escolhem essa opção melhoram seu 
domínio do idioma inglês mais rapidamente. Os anfitriões do IELI também 
ajudam os estudantes a se estabelecerem na comunidade e a entender a 
cultura dos EUA. 

 Visite nosso site sobre hospedagem para conhecer outras opções.

Acomodações

Viva,   
Aprenda,   
Explore



A equipe do IELI está à disposição para 

orientá-lo ao longo do processo de inscrição. 

Nós enfatizamos muito o apoio ao estudante 

e o ajudamos a entender os requisitos de 

admissão para encontrar um caminho que 

seja o mais adequado às suas necessidades. 

Opções para estudo acadêmico de 

inglês, admissão condicional e matrículas 

simultâneas garantem que você encontrará 

um programa que satisfaça os seus objetivos 

acadêmicos.

Admissões  
e programas



•	 Primeiro, preencha o formulário de inscrição on-line. 
(Você também pode preencher um formulário de 
inscrição em papel.) Certifique-se de escrever o seu 
nome exatamente como no seu passaporte. Verifique 
a data de início das sessões às quais você deseja 
comparecer. Salve o formulário e envie-o para ieli@
humboldt.edu Se optar por preencher o formulário em 
papel, você pode enviá-lo pelo correio para o endereço da 
parte de trás deste folheto.

•	 Pague a taxa de inscrição. Consulte nosso site para saber 
quais são as taxas atuais. 

•	 Envie um certificado de situação financeira. (Se você é 
patrocinado, envie uma comprovação da sua bolsa de 
estudos.)

•	 Se você já está nos EUA transferindo-se de uma outra 
escola ou programa, é preciso que nos envie uma IELI 
Notification of Intent to Transfer que mostre que você 
está qualificado e uma fotocópia dos seus I-94 e I-20. 
Saiba mais sobre transferências para o IELI.

Estamos à disposição para ajudá-lo durante o processo de 
inscrição. Saiba mais sobre o processo de inscrição no nosso 
site ou entre em contato conosco pelo e-mail ieli@humboldt.
edu.

Como se inscrever

Admissões  
e programas



Sessão   Datas            Prazo de inscrição

Outono 1   meados de agosto a meados de outubro       30 de junho

Outono 2   meados de outubro a meados de dezembro       31 de agosto

Primavera 1   meados de janeiro a meados de março        30 de novembro

Primavera 2   meados de março a meados de maio        31 de janeiro

Verão    meados de maio a meados de julho        31 de março

Curso de férias  meados de julho a meados de agosto        31 de maio
(quatro semanas)

Todas as sessões são de oito semanas, com exceção do curso de férias, que é de quatro 
semanas.
Visite nosso site para obter as informações mais recentes sobre custos.

Datas, prazos e custos

Admissões  
e programas



Sem TOEFL? Sem problema!
A HSU oferece admissão condicional 
para estudos de graduação (em nível de 
bacharelado) e pós-graduação (em nível de 
mestrado) para estudantes internacionais 
que tenham as qualificações acadêmicas 
exigidas para admissão, mas que ainda 
não tenham proficiência em inglês de nível 
universitário.

Se você receber a admissão condicional 
na HSU, primeiro estudará inglês no 
International English Language Institute 
(IELI). Depois que o seu inglês melhorar 
e você tiver cumprido com o requisito 
do idioma, você começará a ter aulas de 
graduação ou pós-graduação no início do 
semestre seguinte da HSU.

Para obter mais informações sobre admissão 
condicional na HSU, visite nosso site.

Admissão condicional

Admissões  
e programas



Programa de transição

O programa de transição é uma maneira dos estudantes do IELI experimentarem uma aula 
acadêmica em nível universitário antes de se tornarem estudantes universitários de tempo 
integral.

Os estudantes em transição têm 19 horas por semana de aulas de inglês como segundo idioma e 
frequentam um curso da HSU (até quatro créditos semestrais). Os créditos obtidos no programa 
de transição podem ser aplicados na graduação dos estudantes. Até 24 créditos de graduação 
ou 9 a 12 créditos de pós-graduação obtidos podem ser aplicados.

Matrícula no programa de transição
Existem duas maneiras pelas quais os estudantes podem se matricular no programa de 

transição.

1. Novos estudantes podem entrar diretamente no programa de transição caso tenham sido 

avaliados pelo IELI como preparados para o rigor de uma aula acadêmica e tenham uma 

das seguintes pontuações:

•	 TOEFL iBT – 71  

•	 TOEFL CBT – 197

•	 TOEFL PBT – 525

•	 IELTS – 5.5

•	 EIKEN – Grade Pre-1

2. Um estudante regular precisa ter concluído uma sessão do Nível Avançado no IELI e ter 

uma das seguintes pontuações:  

•	 TOEFL iBT – 61  

•	 TOEFL CBT – 173

•	 TOEFL PBT – 500

•	 IELTS – 5

•	 EIKEN – Grade 2A

Custos
Um semestre do programa de transição inclui o custo de duas sessões do IELI, bem como o 

custo de um curso acadêmico de três unidades. Custos adicionais, como taxas, serão aplicados 

no momento da matrícula. Para obter mais informações, consulte a página sobre custos. Saiba 

mais sobre o programa de transição em nosso site.

Admissões  
e programas



Informações de chegada
Como chegar
A Humboldt State University está a apenas uma hora de voo saindo de São Francisco. 

Os estudantes chegam ao aeroporto de Arcata (código do aeroporto: ACV), o qual 

se encontra a apenas 15 minutos do campus. O International English Language 

Institute (IELI) providencia o translado do aeroporto de Arcata para novos estudantes 

internacionais. O aeroporto de Arcata tem voos diretos diários saindo de São Francisco.

Obtenção de visto
Uma vez que você tenha sido aceito, o IELI lhe envia um “Certificado de Eligibilidade”, 

um formulário I-20 e uma notificação oficial de admissão. Você precisará desse 

documento quando comparecer ao consulado dos EUA mais próximo para candidatar-

se a um visto de estudante F-1. Se você tem cônjuge ou filhos dependentes, eles 

deverão pedir vistos F-2. Todos os novos estudantes F-1 precisam pagar a taxa SEVIS 

I-901 antes de agendar uma entrevista para concessão do seu visto de estudante. 

Observe que você deve levar o(a) cônjuge ou filhos dependentes (F-2) à entrevista, 

caso eles o acompanhem até os EUA; eles não precisam pagar a taxa. Informações 

adicionais estão disponíveis neste site.

Orientação
A equipe do IELI quer tornar fácil e confortável a sua transição para o estilo de vida 

na Humboldt State University. Nós oferecemos uma orientação abrangente para a 

vida acadêmica e no campus, incluindo apresentações informativas de membros da 

comunidade do campus sobre segurança, moradia, seguro, além de instalações e 

serviços no campus.

Nossa orientação também inclui atividades sociais, como uma caminhada por Arcata e 

uma excursão fora do campus, pelas belas praias ou imponentes florestas de sequoias. 

Durante a sua orientação do IELI, você encontrará outros estudantes recém-chegados e 

fará amizades duradouras.

Admissões  
e programas


