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DADOS RÁPIDOS
Tamanho da Escola Pequena
Valor do Curso $1,000—$5,000 Sessão
Afiliação Pública
Tipo de Escola Curso Intensivo de Inglês
Gênero do Corpo Discente Misto
Afiliação Religiosa Sem Afiliação
Bolsas de Estudo para Estudantes Internacionais Não
Admissão Condicional Disponível Sim
Cursos Principais Idioma Inglês (ESL), Inglês Intensivo de
Verão, Inglês para Fins Acadêmicos
Localização Subúrbio
Credenciamento e Certificação CEA, Membro do
EnglishUSA, WASC
Tipo de Acomodação Estadia Familiar, Apartmento
Mídia Social

O ACE prepara você para estudar
em uma faculdade ou para uma
transferência universitária
O “American Collegiate English” (ACE)
é um programa intensivo de inglês
que prepara alunos internacionais para
frequentar a Faculdade Grossmont
(Grossmont College) e outras instituições
de prestígio de educação superior. Os
alunos do ACE poderão se transferir para
a Faculdade Grossmont sem a pontuação
do TOEFL.
A Faculdade Grossmont é uma faculdade
comunitária pública de dois anos. Os
alunos podem fazer um curso técnico ou
obter um grau de associado (dois anos)
no seu campo de estudo. Após dois anos
de estudos na Grossmont, eles poderão
se transferir para uma universidade para
concluir um grau de bacharel (quatro
anos) – opção essa chamada 2 + 2 – ou
trabalhar no seu campo de estudo.

Horários e aulas do ACE

O ACE oferece sessões de 14 semanas
que começam em agosto e janeiro e
uma sessão de 8 semanas que começa
em junho. As datas específicas de início
e fim podem ser encontradas em www.
grossmont.edu/ace. Clique no link que diz
“Classes / Schedule / Costs.”

Cada sessão consiste em vinte horas por
semana de ensino de inglês em escrita
acadêmica, leitura, gramática, vocabulário,
audição e conversação, incluindo
pronúncia e habilidades de apresentação,
sucesso universitário e exploração de
carreiras profissionais. As turmas do ACE
são pequenas, o que permite um ensino
mais individualizado.

Admissão garantida na
Faculdade Grossmont

Quando você completar uma sessão do
ACE com sucesso e preencher todos os
requisitos acadêmicos nos seus trabalhos
no ACE, você estará qualificado para se
matricular nas matérias de crédito da
Faculdade Grossmont.
No final de cada sessão do ACE, você
poderá se matricular em aulas da
Faculdade Grossmont se você tiver:
1. conseguido uma média combinada de
3.0 ou
2. feito o teste de avaliação de ESL da
Faculdade Grossmont e tenha sido
colocado no nível 105 ou superior.
O programa “American Collegiate English
(ACE)” proporciona aos estudantes
internacionais um ensino de inglês de
nível intermediário e isenção do TOEFL
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na Faculdade Grossmont. O programa
ACE oferece três diferentes datas de
início durante o ano. As sessões são
de 14 ou 8 semanas de duração e
podem ser combinadas com outras
sessões. As aulas focam nas habilidades
de comunicação, gramática, escrita
acadêmica, leitura, vocabulário, sucesso
universitário e exploração de carreiras
profissionais.

Por que escolher o ACE e a
Faculdade Grossmont?

Serviço personalizado – O Escritório
dos Alunos Internacionais conta com
orientadores e especialistas o tempo todo
para ajudar você a realizar seus objetivos
educacionais.
Excelentes professores – Os membros
do corpo docente são selecionados pela
sua capacidade de ensinar e dedicação
aos estudantes. Todos os instrutores do
ACE são professores universitários com
mestrado em TESOL (Ensino de inglês
para falantes de outras línguas) ou em
linguística.
Oportunidades de transferência – a
Faculdade Grossmont transfere mais
alunos internacionais para a Universidade
Estadual de San Diego (San Diego State
University) e para a Universidade da

Califórnia em San Diego (UCSD) do que
qualquer outra faculdade comunitária da
região de San Diego.
Custo baixo - complete os dois primeiros
anos de um grau de bacharel na
Faculdade Grossmont por menos da
metade do custo do que uma instituição
de quatro anos.
Atividades de diversão– Os alunos do
ACE e da Grossmont podem participar
em atividades do Clube do Estudante
Internacional, entre as quais noites
de filmes, idas a praias, passeios pelo
câmpus da UC e caiaque na Baía de San
Diego.

São mais de 150 cursos na
Faculdade Grossmont, entre os
quais:
Administração de Justiça
Artes
Administração de Empresas
Ciência da Computação
Gestão de Hotelaria e Turismo
Negócios Internacionais
Marketing
Matemática (Pré-Engenharia)
Comunicação de Mídias
Música
Enfermagem
Estudos de Transferência Universitária

Localização, Localização, Localização – A
Faculdade Grossmont é uma faculdade
repleta de áreas verdes localizada a
apenas 15 minutos do centro de San
Diego, a 20 minutos de belas praias e a
45 minutos das montanhas.

Processo de inscrição do ACE

Para estudar no ACE, os estudantes
precisarão de um visto de estudante
F-1. Os estudantes poderão obter esse
visto em um consulado americano ou na
embaixada americana de seu país após
receber o I-20 que será enviado pelo
nosso programa.
Para se matricular no Programa ACE, os
seguintes documentos são necessários:
• Formulário de inscrição do ACE
• cópia do passaporte do estudante
• cópia do diploma ou histórico de ensino
médio
• Declaração financeira (que diz que o
patrocinador do estudante possui o
equivalente a US$14.000 no banco)
• Taxa de inscrição não restituível
(US$125)
Quando recebermos tudo acima, vamos
enviar um formulário I-20 ao estudante. O
preço total do curso deverá ser pago no
primeiro dia da sessão (dia da orientação).
O formulário de inscrição do ACE e
informações adicionais do programa
poderão ser acessados no nosso website
www.grossmont.edu/ace. Clique no link
que diz: “How to Apply”.
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