
Para informações sobre 

matrícula de estudante 

internacional, entrar em 

contato com: 

Tipos de Títulos Acadêmicos 

Oferecidos: 

Oferta de Inglês como um 

segundo idioma: 

As pontuações de teste exigidas 

para matrícula em aulas de nível

de faculdade: 

Center for International Education, Centro de Educação Internacional 

Colleen Gray
Telefone:   011-847-543-2399 

E-mail: cgray6@clcillinois.edu

Grau de Associado (Faculdade de 2 anos) em Ciências, Grau de Associado em Ciência Aplicada, 

Grau de Associado em Belas Artes, Grau de Associado em Educação (Ensino) 

A Faculdade de Lake County tem um programa intensivo de instrução de idioma 

Inglês credenciado pela Associação Americana de Programas Intensivos de Inglês 

(American Association of Intensive English Programs - AAIEP). Após a matrícula, o teste de 

proficiência em idioma é aplicado para determinar a colocação do aluno em um dos quatro níveis 

de instrução: iniciante, intermediário, avançado ou transicional. O estudantes também podem 

usar o Sanako Language Lab (Laboratório de Linguas) de última geração como parte do seu 

estudo.  Não são necessárias quaisquer pontuações de TOEFL ou IELTS para este programa. 

Para os programas acadêmicos do College (faculdade de 2 anos), os alunos devem verificar 

sua  proficiência no idioma por meio de: 

 uma classificação mínima de 153 na seção de Teste de Proficiência Acadêmica da Faculdade

de Lake County

 uma classificação mínima TOEFL de 527 no Teste Impresso, 197 no Teste baseado em

Computador, 71 no Teste baseado na Internet

 Pontuação ELI Accuplacer de 320 ou superior

 6.0 – Formato Acadêmico – no IELTS

 ELS Language Centers, completando o nível 112

Bolsas de Estudo oferecidas: A Faculdade de Lake County oferece uma bolsa de estudo limitada para estudantes internacionais 

após terem completado pelo menos um semestre acadêmico na Faculdade de Lake County. 

Alojamento no Campus: A Faculdade de Lake County não oferece alojamento no campus. No entanto, ajudamos você a 

encontrar alojamento fora do campus tais como: apartamentos, suites para estadia prolongada e 

companheiros de quarto para divisão dos custos de moradia. Oferecemos também serviços de 

translado do aeroporto de O’Hare. 

Prazos limites para a solicitação 

de matrícula: 

Semestre do Outono (meados de agosto a meados de dezembro):     1o de julho 

Semestre da Primavera (meados de janeiro a meados de maio):    1o de novembro 

Custos para o Ano Acadêmico de 2018 (9 meses) 

* Taxas de Ensino para estudantes

internacionais é de US$447,50 por hora 

crédito. Os estudantes internacionais são 

obrigados a realizarem no mínimo 12 horas 

crédito durante cada semestre acadêmico. 

Taxas de Ensino e* da Faculdade  US$  10.740 

Livros e outros materiais escolares US$  1.596 
Despesas de Moradia  US$  8.680 

Seguro de Saúde  US$  1.200 

Total por ano acadêmico  US$22.216 

Composição Demográfica de Estudantes 

Número Total de Estudantes: 13.145  

Número Total de Estudantes Internacionais:    120 de mais de 44 países 

FACULDADE DE LAKE COUNTY 

O requerimento de Estudante internacional, o requerimento da Faculdade de Lake County, comprovante de conclusão de Ensino 

Médio oficial traduzido para o Inglês, carta oficial do banco ou seu banco de seu patrocinador verificando pelo menos US$21.964 

dólares, declaração juramentada do seu patrocinador caso necessária, cópia de passaporte e foto de tamanho de passaporte.  



Os detalhes completos podem ser encontrados em: http://www.clcillinois.edu/international  

NOVO: Faculdades e Universidades de prestígio que oferecem Admissão Garantida a Estudantes 

 Internacionais na CLC! 

 

Os estudantes na Faculdade de Lake County usufruem de uma variedade de serviços incluindo aconselhamento acadêmico, 

planejamento de carreira, consultoria, monitoria, academia de ginástica, emprego no campus e serviços de saúde. O campus tem 

uma abundância de atividades extracurriculares, organizações estudantis, times desportivos intercolegiais, eventos culturais, 

quadras de tênis, trilhas para caminhada e o centro de apresentações artísticas. Lake County está situada 72 quilômetros ao norte 

de Chicago que é a terceira maior cidade nos Estados Unidos.   

Ciências Biológicas e de Saúde:  

 Biologia 

 Botânica  

 Química  

 Ecologia 

 Tecnologia Médica de Emergência  

 Saúde e Bem-Estar 

 Horticultura  

 Terapia de Massagem 

 Flebotomia  

 Educação Física  

 Pré-Odontologia  

 Pré-Medicina  

 Terapia Pré-Ocupacional  

 Pré-Farmácia  

 Pré-Terapia Física  

 Pré-Veterinária  

 Recreação  

 Zoologia  

Educação em Administração:  

 Contabilidade  

 Sistemas Administrativos de 

Escritório  

 Administração de Empresas  

 Sistemas de Informações de 

Computador  

 Hospitalidade e Culinária  

 Atividade Jurídica não formal 

(Paralegal)  

Artes da Comunicação,  

Filosofia e Belas Artes:  

 Arte  

 Comunicação 

 Dança 

 Design de Mídia Digital 

 Inglês 

 Idioma Estrangeiro  

 Filosofia  

 Jornalismo  

 Técnico Assistente de Biblioteca  

 Comunicações de Multimídia  

 Música  

 Filosofia  

 Comunicação Oral  

 Comunicações Técnicas  

 Teatro 

Engenharia, Matemática e Ciências Físicas:  

 Tecnologia Arquitetônica  

 Reparo de Colisão Automotiva  

 Tecnologia Automotiva  

 Tecnologia de Desenho - CAD  

 Rede CISCO  

 Tecnologia Civil  

 Informática 

 Geociências 

 

 Engenharia  

 Geologia  

 Laser/Fotônica/Óptica 

 Matemática  

 Tecnologia de Engenharia Mecânica  

 Física  

 Refrigeração, Aquecimento e 

Condicionamento de Ar (Ar Condicionado)  

 Programas de Sustentabilidade 

 Solda 

Ciências Sociais:  

 Antropologia                        

 Justiça Criminal              

 Geografia                                    

 Economia                        

 Educação Elementar       

 Tecnologia da Ciência de Combate a Incêndio  

 Estudos de Sexo e Sexualidade 

 Ensino de Crianças Pequenas      

 História                          

 Programa de Serviços Humanos   

 Psicologia      

 Trabalho Social               

 Sociologia   

 Ensino Especial               

 Ciência Política 

 

http://www.clcillinois.edu/international

