
S TAT E  U N I V E R S I T Y  O F  N E W  YO R K

Haggerty English 
Language Program

DESCUBRA VOCÊ. 
DESCUBRA O MUNDO.



  newpaltz.edu/admissions/international    1  newpaltz.edu/admissions/international    1

NEW PALTZ

Montreal

J

Cataratas  
do Niágara

Instalações da  
SUNY em  
New Paltz

TOUR VIRTUAL: newpalz.edu/virtualtour
MAPA INTERATIVO DO CAMPUS: newpaltz.edu/map

Melhores universidades públicas 
regionais - Norte 
Relatório de Notícias dos  
EUA e do Mundo

Oferecendo traslado do aeroporto  
para todos os estudantes internacionais.

Top 
10



PROGRAMAS ESPECIAIS
Também estão disponíveis programas personalizados para grupos. Os professores do HELP têm experiência em 
organizar programações especiais para grupos, como Inglês para Negócios, Oficinas Pedagógicas, Acampamento  
de Verão I Y New Paltz para alunos do ensino médio e muito mais. Entre em contato conosco pelo e-mail  
esl@newpaltz.edu para obter mais informações.

Estude inglês  
EM NOVA IORQUE

PROGRAMA DE INGLÊS INTENSIVO

Nosso Programa de Inglês Intensivo oferece semestres de 16 semanas no outono e na primavera, e também Sessões  
de Verão de 5 semanas em julho, com professores experientes e altamente qualificados.

O Haggerty English Language Program (HELP) oferece opções de programas de 
estudo da língua inglesa para profissionais e estudantes de inglês geral. Estas 
opções podem beneficiar qualquer pessoa que deseje melhorar suas habilidades  
no idioma inglês.

Os alunos do programa irão:

• Passar por testes para garantir que sejam colocados 
no nível correto.

• Desfrutar de cursos elaborados para abordar  
todas as áreas de proficiência, incluindo 
o leitura e escrita 
o escuta e fala 
o pronúncia 
o gramática 
o muito mais

• Participar de aulas elaboradas para ensinar os 
alunos sobre cultura americana e internacional, 
serviço comunitário, inglês para fins específicos  
e muito mais.

• Receber aconselhamento de um conselheiro 
dedicado e orientações diretas dos professores.

• Melhorar suas habilidades de inglês em um 
semestre, contando também com a oportunidade 
de estudar por mais semestres.

• Morar em dormitórios no campus e fazer amizade 
com americanos e outros alunos internacionais.

• Participar de muitas viagens e atividades com 
outros alunos do programa e do campus.

• Receber um certificado após a conclusão  
do programa.
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PROGRAMA  
PATHWAY
Ainda não tem  
TOEFL ou IELTS?  
Sem problema!

O Programa Haggerty de Língua Inglesa 
tem o orgulho de oferecer um programa 
preparatório no campus para alunos 
internacionais interessados em cursos  
de graduação e pós-graduação na  
SUNY New Paltz. 

Por meio do Programa Pathway do HELP, 
os alunos admitidos sob condições irão:

•  Cumprir seu requisito de idioma inglês para a admissão.

•  Preparar-se melhor para o rigor dos cursos universitários 
nos E.U.A.

•  Ganhar créditos universitários estando no mais alto  
nível do programa (somente para graduandos).

•  Receber aconselhamento de um conselheiro dedicado  
e orientações diretas dos professores.

•  Receber um certificado após a conclusão do programa. 

• Iniciar seus cursos acadêmicos quando atingirem  
o nível mais elevado do programa.

O que significa ser Admitido Sob Condições  
na universidade?

Os alunos pode receber admissão para a SUNY New Paltz 
mesmo que não tenham o nível mínimo de proficiência em 
inglês exigido para a admissão direta. Eles podem se matricular  
e iniciar os estudos acadêmicos em tempo integral quando 
completarem o nível mais elevado do programa preparatório. 

Entre em contato conosco pelo e-mail esl@newpaltz.edu para 
obter mais informações.

2     SUNY New Paltz
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ACCELERATED PATHWAY

Ano 1 

Semestre 1 (Pathway)

 •  Leitura e escrita (6 créditos)
 •  Gramática (4 créditos)
 •  Escuta e Fala (4 créditos)
 •  Curso de conteúdo acadêmico (3 créditos)
 •  Oficinas e laboratórios de apoio 

acadêmico (0 créditos) 
Semestre 2
 •  Redação I (3 créditos)
 •  Outros cursos de conteúdo acadêmico 

(12 créditos) 
Ano 2

 •  Cursos de conteúdo acadêmico  
(30 créditos) 

Ano 3

 •  Cursos de conteúdo acadêmico  
(30 créditos) 

Ano 4

 •  Cursos de conteúdo acadêmico 
(30 créditos)

COMO CONCLUIR O PROGRAMA PATHWAY

Há 4 níveis no Programa Haggerty de Língua Inglesa e cada nível geralmente requer um semestre ou sessão para ser concluído: 

Nível 1: Elementar 
Nível 2: Intermediário 
Nível 3: Avançado 
Nível 4: Fins Acadêmicos 

No nível 4, os alunos podem escolher a opção Accelerated Pathway ou a Bridge Pathway. 

Veja abaixo um exemplo de comparação de uma possível divisão de curso para cada opção. 

Progressão 
DO PROGRAMA PATHWAY

BRIDGE PATHWAY

Ano 1 

Semestre 1 (Pathway)

 •  Leitura e escrita (6 créditos)
 •  Gramática (4 créditos)
 •  Curso de conteúdo acadêmico (6 créditos)
 •  Oficinas e laboratórios de apoio acadêmico 

(0 créditos) 

Semestre 2 (Pathway)

 •  Escuta e Fala (4 créditos)
 •  Redação I (3 créditos) 
 •  Outros cursos de conteúdo acadêmico  

(9 créditos) 

Ano 2

 •  Cursos de conteúdo acadêmico (30 créditos) 

Ano 3

 •  Cursos de conteúdo acadêmico (30 créditos) 

Ano 4

 •  Cursos de conteúdo acadêmico (30 créditos)

Os alunos podem ser pré-colocados no Nível 4 Fins Acadêmicos enviando uma das seguintes pontuações: TOEFL iBT de 61-79, 
IELTS de 6.0 (sem pontuações de faixa menores que 5.5), ou pontuação de PTE de 50-57. 
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• Passeios de ônibus para as cidades de Nova Iorque, Washington D.C., Boston e outras. 

• Eventos e atividades no campus, como concertos, palestrantes, festivais, feiras de carreira, 

apresentações teatrais, competições atléticas e muito mais. 

• Parcerias de conversação com estudantes americanos. 

• Programa de Embaixadores Comunitários com famílias locais. 

•  130 clubes e organizações estudantis, incluindo a International Student Union. 

• 35 equipes esportivas, como futebol, rúgbi, basquete, beisebol, vôlei e muito mais.

• Oportunidades (voluntárias) de aprendizagem de serviços. 

Como  
PARTICIPAR
Para ajudar os alunos a aproveitarem o programa ao máximo, a SUNY 
New Paltz e o Programa Haggerty de Língua Inglesa (Haggerty English 
Language Program - HELP) também oferecem muitas oportunidades 
para que eles se envolvam e pratiquem suas habilidades de inglês.

4     SUNY New Paltz
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DATAS E CUSTO 
newpaltz.edu/esl/datesandcosts 

PRIMAVERA 2020: 15 de janeiro - 15 maio

INSCRIÇÕES ON LINE:
newpaltz.edu/esl/apply

Os custos do curso e as taxas para o ano letivo de 2019-2020  
são estimados e estão sujeitos a alterações a qualquer momento.
*A taxa de orientação é cobrada apenas no primeiro semestre, e é de 
US$75 para alunos que residem fora do campus. Os alunos de  
pós-graduação não pagam a taxa de orientação.
O I-20 total é o valor requerido a ser documentado para a emissão  
de um I-20 para um visto de estudante. Para a Primavera de 2020,  
esse valor é de US$15.722.

VERÃO DE 2020: 5 semanas em julho - agosto

Valor das aulas US$2.550

Taxas da universidade US$475

Seguro de saúde US$263

Residências para alunos US$1.370

Plano de refeições US$846

Total cobrável US$5.504

Despesas pessoais US$500

Livros US$100

Total não cobrável US$600

I-20 TOTAL U$6.104

1 Pague a taxa de inscrição de US$100 on line 

 
 Envie os documentos (cópias escaneadas)
 •   Cópia do passaporte
 •   Documentos financeiros (extratos bancários)
 •   Comprovante de conclusão do ensino  

médio (histórico escolar do ensino médio)

 Aguarde para receber seu I-20 pelo correio 

 Realize uma reunião com o  
 cônsul dos E.U.A. 

 Envie as informações adicionais:
 •   Formulário para traslado do aeroporto
 •  Ficha de saúde
 •  Formulário de confirmação de presença
 •  Ficha de alojamento

Formulário localizado on line em:  
newpaltz.edu/iss/welcome
 

  Continue verificando seu e-mail quanto a 
atualizações e informações importantes

Perguntas? 
Entre em contato conosco pelo e-mail  
esl@newpaltz.edu.

As inscrições estão disponíveis em outros 
idiomas em nosso site:
newpaltz.edu/esl
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Como se inscrever
PRÓXIMAS ETAPAS

Valor das aulas US$5.400

Taxas da universidade US$716

Seguro de saúde US$657

Residências para alunos US$4.564

Plano de refeições US$2.400

Taxa de orientação* US$150

Total cobrável US$13.887

Despesas pessoais US$1.685

Livros US$150

Total não cobrável US$1.835

I-20 TOTAL US$15.722

Os custos do curso e as taxas para o verão de 2020 são 
estimados e estão sujeitos a alterações a qualquer momento. 
*O I-20 total é o valor requerido a ser documentado  
para a emissão de um I-20 para um visto de estudante.  
Para o Verão de 2020, esse valor é de US$6.104.



Haggerty English Language Program
State University of New York at New Paltz
1 Hawk Drive
New Paltz, New York, USA, 12561-2443
tel: +1 845-257-3595
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web: newpaltz.edu/esl
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