
Programas de língua inglesa: em resumo ...  
Inglês geral Inglês para Fins Acadêmicos 

 

Aprendizagem da 
Língua Inglesa 

Básica 

Educação de adultos 
  

Inglês Intensivo  
Aprendizagem da 

Língua Inglesa 
Acadêmica 

 
Inglês Profissional 

Alunos destinados a 
educação profissionalizante 

ou graduação 

 
Foco 

 
Estudo de curto 

prazo 

Estudantes em busca de 
graduação 

Iniciante - 
intermediário 

Iniciante - 
intermediário 

 

Níveis oferecidos 
Alta iniciante - 
Intermediário 

superior 

Intermediário - 
Avançado 

Sem crédito Sem crédito Crédito / Sem crédito Sem crédito Crédito 

Tempo parcial Tempo completo 
Tempo parcial / Tempo 

completo 
Tempo completo 

6 créditos do horário integral ou 
parcial do aluno na faculdade 

15 semanas (semestre) 30 semanas ( 2 
semestre) 

Comprimento prazo 7 semanas (prazo) 15 semanas (semestre) 

4 6 Horas por semana 20 6 
 

Dia, Noite, Fim de Semana 
 

Dia e noite Horário 
 

Dia* 
 

Dia, Noite ou Fim de Semana 
 

$389/semestre 
 

Grátis*** 
 

Custo 
 

$1,115/prazo 
No estado: $1,320/6 cr 

Fora de estado: $2,556/6 cr 

Não não aplicável Auxílio disponível? Não Sim** 

 
Não 

 
Não 

 
Patrocínio para visto F-1? 

 
Sim 

 
Sim 

* Opções intensivas de fim de semana disponíveis apenas no English Study for Au Pairs - para mais informações, consulte bhcc.edu/ce/englishstudyforaupairs 
** Para obter mais informações sobre elegibilidade e prazos para auxílio financeiro, entre em contato com a Central do Aluno (StudentCentral@bhcc.edu) *** deve atender aos 

requisitos de elegibilidade 

mailto:StudentCentral@bhcc.edu


 
 
 

 

 Aprendizagem da Língua Inglesa Básica (BELL) 
sem crédito 

ELL básico é um programa de meio período para 
alunos iniciantes a intermediários que desejam 
obter um certificado ou diploma na Bunker Hill, 
avançar no trabalho ou apenas melhorar suas 
habilidades em inglês. 

 Educação de Adultos (AE) sem crédito 

A Educação de Adultos (AE) oferece serviços 
educacionais incluindo aulas gratuitas de inglês e 
HiSET para adultos interessados em melhorar seu 
inglês para trabalho, estudo ou objetivos pessoais.

 
 
 
 

 
Crédito Acadêmico de Aprendizagem da Língua Inglesa 
(AELL) 
A ELL oferece cursos temáticos para alunos de nível 
intermediário a avançado. Os alunos que concluem com 
sucesso o programa ganham 6 créditos para os requisitos 
de educação geral enquanto estudam textos do mundo 
real e leem, escrevem e falam sobre tópicos envolventes.

 

 Inglês Intensivo (IE) sem crédito 

O Inglês Intensivo é um programa de tempo integral 
para alunos que desejam se tornar proficientes 
rapidamente. O IE ensina leitura, escrita, 
compreensão oral, conversação e gramática e 
permite que os alunos avancem nos estudos ou os 
prepara para uma carreira melhor. Este programa 
cumpre um requisito de 20 horas por semana para 
estudantes com visto F-1. 

Educação de adultos, aprendizado de inglês básico, inglês intensivo e ELL 
acadêmico são todos caminhos para programas de graduação ou certificação. 

 
Visite www.bhcc.edu/academics/englishlanguagelearningprograms  para mais informações. 

https://www.bhcc.edu/academics/englishlanguagelearningprograms/

