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PENSANDO EM ESTUDAR FORA? DESCUBRA PORQUÊ VOCÊ DEVE 

ESCOLHER A UNIVERSITY OF WEST FLORIDA PARA O SEU DIPLOMA NOS 

ESTADOS UNIDOS. O Programa de Inglês Intensivo na UWF se concentra 
em melhorar a capacidade dos alunos de falar, ouvir, ler e escrever 
compreensivamente em inglês. O programa também se concentra no Teste 
de Inglês como Língua Estrangeira (TOEFL), que é necessário para estudar 
em muitas universidades americanas.

A universidade oferece cinco níveis de instrução para atender às 
necessidades individuaisde cada aluno, o programa é projetado para 
que os alunos possam progredir no seu próprio ritmo e desenvolver um 
melhor domínio do inglês a cada semestre. Além da instrução em sala de 
aula, o programa oferece programas extracurriculares de atividades para 
proporcionar aos alunos oportunidades divertidas e informais de praticar o 
que aprenderam e obter uma melhor compreensão da cultura dos EUA.

UWF nos Rankings
 ⚫ Classificada pela Forbes como um dos “America’s Top Colleges” (2011, 2012, 
2014-2018).

 ⚫ Eleita todos os anos como melhor faculdade regional pela Princetown 
review (2013–presente).

 ⚫ Top 3 melhores universidades públicas da Flórida, por isso agora conta com 
mais de 20 milhões de dólares em investimento para melhorias no ensino.

Programa de Inglês 
Intensivo na UWF



Sobre a UWF
A UWF recebe pessoas do 
mundo todo, contando com 400 
estudantes internacionais vindos de 
aproximadamente 90 países para 
os mais de 50 cursos da instituição. 
Embora a UWF já tenha mais de 
13.000 alunos, cada turma tem uma 
média de 40 estudantes por sala 
para que você sempre receba uma 
educação de qualidade.

Além da beleza natural, a UWF 
conta com um campus de 1600 
acres e possui uma reserva natural 
deslumbrante. Os alunos também 
podem desfrutar das instalações 
de Saúde, Lazer e desportos com 
uma academia de 10.000 metros 
quadrados, quadras de squash, 
parede de escalada, e uma pista de 
corrida coberta.

Sobre Pensacola
Localizada na costa da Florida, 
Pensacola foi nomeada uma das 125 
melhores cidades para morar nos 
Estados Unidos! Uma praia maravilhosa 
com areia brancaa e mar azul, e a 
cidade fica a poucos minutos do 
campus. A localização da UWF também 

é conveniente por ser perto de algumas 
das cidades mais populares dos EUA.

Pensacola é o lar de várias atrações 
turisticas, equipes desportivas e 
outros destaques culturais, incluindo: 

 ⚫ Equipa de basebol Blue Wahoos

 ⚫ Equipa de hóquei Pensacola Ice 
Flyers

 ⚫ Litoral Nacional das Ilhas do Golfo

 ⚫ U.S. Navy Blue Angels

 ⚫ USS Oriskany (a 130 pés de 
profundidade recife artificial para 
mergulhadores desportivos)

 ⚫ Museu Nacional da Aviação Naval

 ⚫ Vila histórica de Pensacola

 ⚫ Pensacola Comic-Con

O centro da cidade oferece 450 anos 
da história, vida noturna, cozinha 
local fresca, arte e cultura, compras 
exclusivas, e festivais ao longo do ano 
celebrando as artes, cultura, música, 
comida e Mardi Gras.

Centro de Pensacola
FOTO: Visit Pensacola



Alunos na sala de aulaAcademia coberta

25°C
TEMPERATURA 
MÉDIA DIÁRIA

345
DIAS DE 

SOL

30
MINUTOS 
DA PRAIA

ACESSO A DOIS PRINCIPAIS 
SISTEMAS INTERESTADUAIS

I-10 I-65

ATLANTA: 5

ORLANDO: 6

NEW ORLEANS: 3

TALLAHASSEE: 3

JACKSONVILLE: 5

HORAS DE DISTÂNCIA DA UWF:
Por que Pensacola?

“Desde que eu 
cheguei em 
Pensacola para 
estudar no 
programa de 
inglês intensivo 
na UWF, eu 
percebi 
melhorais no 
meu inglês 
desde o 
primeiro dia. 

Eu agradeço aos meus professores 
pela paciência e dedicação na sala 
de aula. Eu também aproveitei 
as atividades organizadas pelo 
Global Quarter que me permitiram 
conhecer pessoas de vários países. 
Com certeza o programa de inglês 
intensivo foi uma das melhores 
experiências da minha vida.”

Angie Pinglo, Peru

Envolva-se com uma 
comunidade global na UWF
UWF Global Quarter é uma comunidade 
de estudantes internacionais que 
promovem diferentes 
culturas e interesses que 
envolvem estudantes de 
diversos países. Alguns 
eventos do Global 
Quarter são:

 ⚫ Encontros semanais 
para café

 ⚫ Uma semana de atividades 
internacionais

 ⚫ Noites de músicas internacionais

 ⚫ Voluntariados e oportunidades para 
desenvolver sua liderança

Confira a UWF Global Quarter 
(@uwfglobalquarter) nas redes sociais 
para descobrir o que está acontecendo 
no campus.



Se você ainda tem dúvidas do porquê nos 
escolher, aqui vão 10 grandes motivos para 
estudar na University of West Florida:
1. Cursos reconhecidos: Com mais de 50 cursos, a UWF oferece uma 

variedade de diplomas e programas que te darão grandes oportunidades 
de ensino e carreira. 

2. Localização: Localizada no golfo da Flórida, a UWF está a apenas 
alguns minutos do centro de Pensacola e de uma das melhores praias 
do país. O clima é ideal, com uma temperatura média de 25 graus 
durante o ano (Pensacola foi nomeada uma das 125 melhores cidades 
para se viver nos Estados Unidos).

3. Salas de aula sob medida: A UWF só abre turmas pequenas para que 
você tenha mais oportunidades de aprender e se relacionar.

4. Comprometimento com práticas de impacto: Nossos dedicados 
membros do corpo docente aproveitam todas as oportunidades para 
interagir com seus alunos dentro e fora da sala de aula.

5. Professores que te conhecem pelo nome: Como as turmas são 
pequenas, você terá mais oportunidades de se aproximar dos 
professores e aprender com eles.

6. Campus esplendoroso: A UWF possui um campus de 1.600 acres com 
muita natureza e instalações modernas impressionante.

7. Infraestrutura: Contamos com instalações ultra modernas que não param 
de crescer e de se renovar todos os anos.

8. Vida académica: Existem mais de 200 organizações estudantis, além de 
várias outras maneiras de se conectar com gente do mundo todo.

9. Preço acessivel: UWF oferece um dos preços e planos de pagamento 
mais acessíveis da Flórida.

10. Conexões profissionais: Você irá conhecer e trabalhar com inúmeros 
profissionais de diversas áreas, criando laços que vão te beneficiar 
muito além da universidade.

Porquê estudar inglês
 ⚫ Inglês é uma das línguas mais importantes no mundo dos negócios

 ⚫ Falar inglês aumenta suas chances de entrar no mercado internacional 
e de conseguir emprego em uma multinacional

 ⚫ Inglês é uma lingua difícil, aprenda com professores nativos e que 
trabalham individualmente com cada estudante

 ⚫ Aprender inglês aumenta suas chances de ser aceito em uma 
universidade americana

 ⚫ A língua inglesa é falada em mais de 50 países



850.474.2479

11000 University Pkwy, Building 71

 Pensacola, FL 32514

iep@uwf.eduuwf.edu/IEP

Como aplicar
1. Completar a aplicação online no site uwf.edu/IEP

2. Pagar a taxa de aplicação

3. Enviar uma cópia do seu passaporte

4. Enviar prova de suporte financeiro

5. Receber o documento I-20

6. Obter o visto F-1 no consulado americano

NÃO FALA INGLÊS FLUENTE OU NÃO TEM NOTA NO 
TOEFL?
Não se preocupe, pois o departamento acadêmico oferece admissão 
condicional para todos que cumprem os demais pré-requisitos da 
universidade. Tudo que você precisa é entrar no programa de inglês 
intensivo em período integral até tirar uma boa nota no TOEFL — e a boa 
notícia é que quase todos alunos conseguem!

Assistência financeira?
Como um estudante da América Latina, você pode se qualificar para receber 
a bolsa de estudos ALC (América Latina e Caribe), reduzindo o valor do custo 
para apenas 5 mil dólares por ano.


