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Próximos Semestres

O IEP oferece dois semestres de 15 semanas no outono e na

primavera, e um curso de 10 semanas no verão*. O custo

estimado inclui as taxas do programa IEP e as taxas

obrigatórias da universidade. 

Primavera

Verão 

Outono 

janeiro — abril

maio — julho

agosto — dezembro

*Normalmente, apenas os níveis 5 a 6 são oferecidos nos cursos de verão.

Programa de Inglês Intensivo

O Programa de Inglês Intensivo (IEP), na Universidade NC

State, é uma programa em tempo integral, sem unidades de

créditos, que atende os alunos de língua inglesa

intermediários a avançados. Os alunos aprendem

habilidades acadêmicas, culturais e tecnológicas para o êxito

universitário e profissional.

Intermediário (Nível 4)

Intermediário superior (Nível 5)

Avançado inferior (Nível 6)

Educação de língua inglesa acessível e de qualidade

Professores experientes

Acesso total às dependências da NC State, incluindo

centro de recreação, centro médico e bibliotecas

Oportunidades para os alunos se envolverem nas mais

de 700 organizações estudantes no campus, além dos

eventos na comunidade de Raleigh.

Destaques do IEP

3 níveis de instrução: 

21–23 horas por semana nas seguintes aulas: 

Escrita e gramática

Habilidades de conversação e apresentação

Habilidades de compreensão auditiva e anotações

Leitura e vocabulário

Vida americana e cultura universitária 

US$ 6.750

US$ 4.500

US$ 6.750

Universidade North Carolina State 

Universidade NC State é a maior universidade da Carolina do

Norte, com mais de 35.000 alunos, de mais de 120 países, e

possui mais de 3.800 alunos internacionais.

Nossos alunos e nosso corpo docente têm desempenho

excelente em pesquisa e empreendedorismo e aprendem na

prática. Localizada em Raleigh, capital da Carolina do Norte,

NC State fomenta uma comunidade vibrante e plural.

Proporção de alunos/docentes de 14:1

10 faculdades, incluindo Design, Têxteis e Engenharia

Várias opções de refeições no campus; considerada líder

nacional em alimentação saudável

Destaques da NC State

(livability.com, May 2019) (Forbes, 2016)

em empreendedorismo na

graduação

11.º lugar 

(Princeton Review and Entrepreneur)

em melhor custo-benefício

entre as universidades

públicas dos EUA 

6.º lugar 

(U.S. News & World Report)

entre os 100 melhores locais

para se viver em 2019 

local mais atraente para

empregos tecnológicos 

3.º lugar 2.º lugar 

(livability.com, May 2019) (Forbes, 2016)

O custo estimado do Pathway Program é de US$ 3.000

adicionais por semestre.



PROGRAMA DE INGLÊS INTENSIVO

Ingresso No IEP Em Tempo Integral

Estudo De Língua Inglesa
Alunos de língua inglesa entram no IEP para preparo

acadêmico, desenvolvimento profissional e/ou pessoal. A

inscrição é feita diretamente no IEP, podendo receber visto

de estudante para estudar no programa. 

Pontuação mínima exigida*:

50 no TOEFL iBT ou 5,5 no IELTS Academic
* Opção de teste adicional disponível mediante solicitação.

Prazos de inscrição:

Início no outono (agosto): 10 de julho

Início na primavera (janeiro): 15 de novembro

Início no verão (maio)*: 10 de abril
* Normalmente, apenas os níveis 5 a 6 são oferecidos nos cursos de verão.

Processo de inscrição: 

intensive-english.ncsu.edu/apply/

Ingresso Condicional Para Pós-Graduandos
Alunos de pós-graduação que ingressaram condicionalmente

estudam no IEP antes de entrar no programa de pós-graduação.

Os alunos devem se inscrever diretamente na faculdade de

pós-graduação para se candidatarem ao ingresso condicional.

Alunos que ingressaram condicionalmente não devem fazer

uma inscrição no IEP.

Pontuação mínima exigida:

60 no TOEFL iBT ou 6,0* no IELTS Academic
* Alguns programas podem exigir pontuações mais altas.

Prazos de inscrição:

Matrículas abertas: verifique o site do seu programa específico.

Processo de inscrição: 

go.ncsu.edu/grad-conditional-admission

Pathway Program
Alunos de graduação que ingressaram condicionalmente

podem se inscrever no NC State Pathway Program. No

Pathway Program, os alunos participam, ao mesmo tempo,

de uma combinação de cursos IEP e cursos de graduação

com unidades de créditos. Estão disponíveis opções de um

semestre e de dois semestres. 

Pontuação mínima exigida*:

70 no TOEFL iBT ou 6,0 no IELTS Academic
* As pontuações parciais do IELTS serão levadas em conta para aprovação.

Prazos de inscrição:

Matrículas abertas: confira o site do IEP.

Processo de inscrição: 

intensive-english.ncsu.edu/pathway-program/

Ingresso Condicional Para Graduandos 
Alunos de graduação que ingressaram condicionalmente

devem se inscrever diretamente no Office of Undergraduate

Admissions (Serviço de Ingresso de Graduandos). Após

ingressarem, eles estudam no IEP antes de entrar em

programas de graduação. Após concluir o IEP, os alunos que

ingressaram condicionalmente prosseguem para seu programa

de graduação sem precisar realizar um novo teste de

proficiência em inglês. 

Pontuação mínima exigida:

50 no TOEFL iBT ou 5,5 no IELTS Academic

Prazos de inscrição:

Início no outono (agosto): 15 de janeiro

Início na primavera (janeiro): 1º de outubro

Processo de inscrição:

go.ncsu.edu/application-process
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