
 

 

O Programa de Inglês Intensivo (IEP, Intensive English Program) do Centro de Inglês como Segunda 
Língua (CESL, Center for English as a Second Language), University of Arizona 

Este documento contém informações acadêmicas importantes para os alunos de Inglês como Segunda 
Língua (ESL, English as a Second Language) que estão planejando fazer o IEP do CESL.  As informações 
também podem ser encontradas em http://www.cesl.arizona.edu/iep. 

O curriculum  

O IEP do CESL oferece um curriculum diversificado.  O programa é dividido em sete níveis (designados de 
10 a 70) para alunos com noções de iniciante a proficiência avançada.  Os principais cursos no IEP são: 

• Comunicação oral (MTWRF) 
• Comunicação escrita (MTWRF) 
• Capacidade de leitura (MTWR) 
• Gramática (MTWR) 
• Competências acadêmicas (apenas níveis avançados – MTWR) 

Cada aula se concentra em aspectos diferentes do idioma, para que os alunos de ESL possam aprimorar 
todos eles.  As aulas do IEP também são muito centradas no aluno, o que significa que os professores 
selecionam atividades em classe que lhes dão a oportunidades de praticar o inglês tanto quanto 
possível. 

Colocação 

Os alunos novos do CESL fazem um exame de colocação.  Este exame é feito em computador e 
composto de três partes: gramática, leitura e compreensão oral.   Além disso, os alunos fazem uma 
prova escrita e também participam de uma entrevista ou gravação de voz para gerar uma amostra  de 
sua fluencia verbal.  Com base nesse teste de colocação em cinco etapas, os alunos são colocados em 
um dos sete níveis do IEP.  Se os novos alunos acreditarem que não foram colocados no nível certo do 
programa, poderão pedir para refazer o teste. 

A agenda 

As aulas do IEP podem ser agendadas em qualquer dia, entre 8 e 18 horas.  Os alunos de tempo integral 
normalmente têm de três a cinco horas de aula por dia. 

Frequência no IEP 



Os alunos do IEP do CESL cumprem uma política de frequência rigorosa.  Devem esforçar-se para assistir 
a todas as suas aulas.  Alunos com muitas faltas são desligados do CESL. 

Alunos por aula 

A maioria das aulas têm de 15 a 18 alunos.  Dependendo da sessão, pode haver algo entre 300 e 500 
alunos no IEP.   

Endosso do inglês no CESL 

Para estudar na University of Arizona após o CESL, os alunos precisam cumprir os “Requisitos da língua 
inglesa”, segundo os critérios da universidade.  Muitos alunos cumprem os requisitos ao serem 
aprovados nos exames TOEFL ou IELTS e receberem uma das pontuações admissionais padrão 
estabelecidas pela University of Arizona.  Alunos com dificuldade em passar nesses testes ou que 
tenham se aproximado da obtenção dessas pontuações podem optar pelo Endosso do CESL para 
cumprir os requisitos de inglês.  O endosso é conferido aos alunos de tempo integral do IEP em níveis 
avançados, com bom desempenho em suas aulas durante o curso de uma sessão completa de oito 
semanas. 


