
• Associado em Artes (AA)
• Associado em Ciências (AS)
• Associado em Ciências da Engenharia (AES)
• Associado em Belas Artes — 
 Ênfase em Performance Musical (AFA)

•  Associado em Belas Artes — Ênfase em Artes Visuais (AFA)
• Associado em Estudos Liberais (ALS)
• Associado de Ciências Aplicadas (AAS)
• Transferência de universidade (2+2)

O Programa Intensivo de Inglês oferece cursos imersivos em tempo integral de inglês como segundo idioma. O 
programa utiliza a abordagem altamente eficaz e inovadora de habilidades focais, a qual permite que as habilidades 
linguísticas se desenvolvam naturalmente com uma série de módulos nos quais os alunos recebem instruções intensivas 
e direcionadas. Existem quatro módulos - Escuta, Leitura, Escrita e Pré-colegiado. Além dos módulos, os alunos 
escolhem uma variedade de disciplinas eletivas para completar seus horários. Após uma alocação inicial, os alunos são 
reavaliados a cada quatro semanas com a possibilidade de passar para o próximo módulo, o que lhes permite avançar 
rapidamente no programa.

Os estudantes com um visto F-1 devem comprovar fundos suficientes para o primeiro ano de estudos, equivalente a 
US$ 23.000.  
A seguir, é apresentada uma estimativa mínima de custos para um ano acadêmico (somente semestres de outono e 
primavera) na ECC.  
A mensalidade é avaliada em US$ 396 por hora de crédito (a partir de 2022-2023).
Mensalidade e taxas*: US$ 9.520
Livros/material/seguros: US$ 2.230
Despesas de subsistência: US$ 11.250

Total anual: US$ 23.000

*A mensalidade e as taxas estão sujeitas a alterações.
Os valores atuais podem ser encontrados em elgin.edu/tuition.

A ECC não possui moradia no campus. Os estudantes internacionais podem escolher entre uma variedade de opções de 
hospedagem: casa de família com uma família americana, apartamento, hotel para estadias prolongadas ou com família e 
amigos. O custo da estadia em casa de família é de US$ 600 por mês sem transporte para o campus, ou US$ 800 por mês 
com transporte para o campus.

Bolsas de estudo estão disponíveis, mas são limitadas e competitivas. Normalmente, os estudantes se inscrevem após o 
recebimento do visto.

Graduações oferecidas

Programa Intensivo de Inglês

Mensalidade e taxas

Habitação e estadia

ELGIN COMMUNITY COLLEGE
INFORMAÇÕES PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS

 Centro de Engajamento Global
+1-847-214-7809
internationaladmissions@elgin.edu

39719/JC/20220407



As inscrições são aceitas continuamente durante todo o ano, para que os alunos possam se inscrever a qualquer 
momento. 
Alunos iniciantes novos de fora dos EUA devem se inscrever até a data limite, para permitir o processamento do visto em 
tempo hábil.  
Os alunos devem se planejar para cumprir esses prazos. Observe que inscrições atrasadas recebidas de alunos iniciantes 
novos de fora dos EUA serão deferidas para a data do próximo período disponível.

• Semestre de outono (agosto a dezembro): 1 de julho
• Semestre de primavera ( janeiro a maio): 1 de dezembro
• Semestre de verão ( junho a agosto): 15 de abril 

Contabilidade
Antropologia
Ciências Físicas Aplicadas
Arte
Astronomia
Automotivo
Biologia
Negócios
Química
Tecnologia Clinica Laboratorial
Design de Comunicação
Estudos de Comunicação
Design Assistido por Computador
Produção Integrada por Computador
Justiça Criminal
Artes Culinárias e Hotelaria
Cibersegurança
Assistência Odontológica
Tecnologias Digitais

Economia
Educação
Serviços de Emergência
Gerenciamento de Energia
Engenharia
Inglês
Geologia
Gestão de Saúde e Bem-Estar
Aquecimento, Ventilação, Ar 
  Condicionado e Refrigeração
História
Histotecnologia
Geografia Humana
Serviços Humanos
Humanidades
Estudos Internacionais
IST/Tecnologia de Manutenção
Massagem Terapêutica
Matemática

Assistência Médica
Imagiologia Médica
Idiomas Modernos
Música
Técnico em Oftalmologia
Enfermagem
Paralegal
Flebotomia
Educação Física
Assistente de Fisioterapeuta
Física
Ciência Política
Psicologia
Sociologia
Tecnologia Cirúrgica
Teatro
Condução de Caminhões
Soldagem

Como se inscrever
• Preencha o formulário de inscrição em PDF ou o formulário de inscrição online, disponível em elgin.edu/f1apply.
• Leia e assine o Acordo Financeiro do Estudante Internacional.
• Envie uma taxa de processamento não reembolsável de US$ 50 (pagável via flywire.com).
• Envie evidências de apoio financeiro e declarações de patrocínio.
• Envie transcrições oficiais de todas as escolas de ensino médio frequentadas.
• Envie uma fotocópia do passaporte.
• Opcional: pontuação no TOEFL ou IELTS. Não necessário para a admissão na ECC.
• Opcional: transcrições oficiais de instituições de ensino superior. Não necessário para a admissão na ECC.
•  Somente para alunos transferidos: Envie um formulário de transferência e transcrições de todas as universidades 

frequentadas nos EUA.

Prazos de inscrição

Áreas de estudo

A ECC oferece cursos básicos equivalentes aos dois primeiros anos de um bacharelado. Os alunos podem então ser 
transferidos sem problemas para praticamente qualquer faculdade ou universidade de quatro anos. Exemplos de 
algumas instituições populares para transferência incluem:
University of Illinois—Urbana-Champaign
University of Illinois—Chicago
Arizona State University

University of Wisconsin—Madison
University of Iowa
Purdue University

Parcerias de transferência/Programas 2+2
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