
Davis é o ambiente ideal para estudantes internacionais estudarem, desenvolverem-se 
como cidadãos mundiais e fazerem amigos para toda a vida. Davis tem uma população 
de mente aberta, socialmente progressista, com consciência ambiental e criativa. 
Conhecida como a “capital da bicicleta dos Estados Unidos”, Davis é uma comunidade 
diversa, dinâmica e hospitaleira. 

Conecte-se com a University of California, Davis – uma das melhores universidades 
públicas de pesquisa e parte de um sistema universitário público preeminente. A UC 
Davis ocupa o 8º lugar entre as universidades americanas em termos de contribuições 
para a sociedade e o 10º lugar em termos de gastos com pesquisas. Todos os anos, 
mais de 32 000 alunos estudam biologia, agricultura, medicina, direito, administração 
de empresas e outros cursos em campos avançados nesta universidade abrangente.

Nos Programas de Inglês Profissional e Internacional (IEPP – International 
English and Professional Programs), os estudantes encontrarão uma equipe de 
trabalho e instrutores que os incitarão a pensar de novas maneiras e os ajudarão a viver 
confortavelmente em uma cultura diferente. Nossos alunos tornam-se comunicadores 
mais fluentes e eficazes na língua inglesa e aumentam a sua compreensão da cultura 
americana e de muitas outras culturas.

Esperamos recebê-lo em breve!

Venha viver o estilo de vida da Califórnia!

Educação excepcional no 
norte da Califórnia 

As descrições dos cursos 
encontram-se no verso.



Programa Intensivo de Inglês
Este curso de 10 semanas, oferecido o ano todo, é 
um dos cursos de inglês intensivo mais antigos e 
respeitados dos EUA. Com uma carga horária de 
220 horas e até oito níveis diferentes de proficiência, 
é o curso ideal para aqueles que desejam estudar 
inglês com objetivos acadêmicos, profissionais 
ou sociais. As matérias básicas são gramática, 
composição, leitura e vocabulário, compreensão 
auditiva e expressão oral, e pensamento crítico. As 
matérias opcionais são preparação para o TOEFL, 
expressões idiomáticas e cotidianas, habilidades 
de apresentação, comunicações empresariais, 
pronúncia, compreensão auditiva acadêmica e 
outras. Também existem muitas oportunidades 
de participação em organizações de prestação de 
serviços no campus e na comunidade.

Programa de 
Comunicação e Cultura
Este curso de quatro semanas com quatro horas 
de aula por dia é ideal para participantes que 
queiram aprender muito em um período curto de 
tempo. Oferecido no inverno e no verão, o curso 
concentra-se na cultura americana e fluência na 
conversação, com ênfase no aumento de vocabulário, 
compreensão auditiva, pronúncia, fala natural e 
expressões idiomáticas, e em costumes americanos. 
As matérias principais são sociedade e cultura 
americana, compreensão auditiva e pronúncia, 
expressões idiomáticas cotidianas e projeto de 
pesquisa intercultural. Além disso, os estudantes 
praticam conversação com parceiros americanos 
dentro e fora da sala de aula e têm oportunidades 
diárias de praticar o inglês em atividades sociais e 
recreativas de maneira descontraída.

Programa de Inglês para 
Ciências e Tecnologia
Este curso intensivo de quatro semanas ajuda 
profissionais e estudantes de graduação e pós-
graduação a melhorar seu nível geral de inglês, além 
de melhorar sua capacidade de pensamento crítico, 
apresentação oral, entrevista e pesquisa necessária 
para cientistas, engenheiros e especialistas 
internacionais. Os participantes também visitam 
laboratórios e companhias de alta tecnologia, 

debatem tópicos atuais de pesquisa e aumentam 
seu conhecimento sobre as questões e tópicos de 
interesse de empresas de tecnologias emergentes.

Também temos uma série de 
programas especiais em diversas 
áreas de estudo. Alguns exemplos:

Programas de Certificado 
em Negócios nas áreas de 
Inovação e Sustentabilidade
Oferecemos quatro programas progressivos 
que foram criados para formar profissionais 
internacionais orientados por inovação e 
sustentabilidade, para que se tornem líderes de 
transformações. Os participantes aprendem a 
trabalhar de modo eficaz para criar negócios 
que sejam sustentáveis do ponto de vista social 
e ambiental como empresários e/ou como 
funcionários de grandes corporações, pequenas 
empresas, organizações sem fins lucrativos e 
órgãos governamentais. A UC Davis é uma líder 
em sustentabilidade e, recentemente, recebeu 
o prêmio de maior destaque do país na área de
sustentabilidade: a revista Sierra do Sierra Club 
(2012-2013) classificou a UC Davis como a “Escola 
mais Legal” por seus esforços em promover práticas 
e conhecimento em sustentabilidade.

Programas personalizados
O IEPP fornece programas de instrução e 
treinamento de alta qualidade para universidades 
e entidades em todo o mundo. Os programas 
incluem treinamento pré-acadêmico (bolsistas 
Fulbright e Humphrey), inglês para profissionais 
do setor médico, programas de negócios e inglês 
para tecnologia da informação. Entre em contato 
conosco e nos diga quais são as necessidades do seu 
grupo. Também elaboramos cursos personalizados 
para professores que procuram novas formas de 
inovar, inspirar e liderar reformas educacionais. 
Nossos programas com duração de quatro semanas 
a seis meses dirigidos a professores de todo o 
mundo concentram-se no fortalecimento do ensino 
do inglês no Chile, Japão, Coreia e China.

Programa de estudos profissionais
A UC Davis Extension oferece diversos certificados 
excelentes que interessam a profissionais 
internacionais. Esta formação superavançada reflete 
as áreas em que o campus se destaca e abrange 
diversas áreas de estudo, de Informática da Saúde a 
Vinicultura. Os participantes trabalham junto aos 
orientadores para criar seu próprio plano de estudos 
em tempo integral, que é composto de cursos com 
direito a certificado, aulas de inglês avançado e 
matérias específicas no campus.

Aprender trabalhando 
como voluntário
Este programa dá aos estudantes um método 
de aprendizado e ensino que combina serviços 
comunitários com estudos acadêmicos para 
aumentar a habilidade no inglês, ensinar 
responsabilidade cívica e fortalecer comunidades. O 
voluntariado é uma ótima maneira para se adquirir 
experiência e capacidade de liderança através da 
interação com pessoas da comunidade. Oferecemos 
cursos com oportunidades de voluntariado e 
programas de voluntariado adaptados para grupos.

Inglês para Profissionais de Direito
Este curso de pouco mais de duas semanas foi 
criado para profissionais e estudantes internacionais 
de direito. O curso é uma introdução e revisão do 
inglês usado por profissionais de direito nos Estados 
Unidos; enfatiza o vocabulário, leitura, redação e 
comunicação oral de tópicos jurídicos e empresariais.
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Para baixar um folheto com todas as informações 
de nossos programas, visite nosso website:  
www.extension.ucdavis.edu/english

141 162 Brazilian Portugese

Os Programas de Inglês Profissional e Internacional são formas de instrução excelentes em diversas áreas.


