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Calendário 
Acadêmico 

English 
Language 

Center 

1015-D Waterwood Parkway  
Edmond, OK 73034   USA 

405-348-7602 
www.elcok.com 

English Language Center Ensino de Inglês como 
Segunda Língua para preparar 
os estudantes para o sucesso. 

acadêmico. 

$1320/4-Semanas 
$2640/8-Semanas* 
 
Custos de livros e excursões 
inclusos 
 
*Descontos para pagamento  

antecipado 
 

 
GOOGLE 

Term 1:  05/01 – 25/02 

Term 2:  02/03 – 23/04 

Term 3:  27/04 – 17/06 

Term 4:  22/06 – 12/08 

Term 5:  17/08 – 07/10 

Term 6:  12/10 – 02/12 

Term 7:  07/12 – 27/01/16 

PREÇOS 



 

 

“ELC é um modelo de excelência  em 
ESL para adultos,”  ACCET, 2012 

 

• Especialista em 
Imigração SEVIS e DSO 

• Laboratório de 
Informática e WIFI 
disponíveis para todos os 
estudantes 

• Aulas de reforço 
gratuitas   

• Excursões em cada 
módulo 

• Preparação gratuita para 
TOFEL/IELTS 

• Grupo de discussão 
semanal 

• Orientador acadêmico 
para cada aluno 

• Curta distância para 
University of Central 
Oklahoma  

Nossa Missão 
Mission Promover o ensino da Língua Inglesa para estudantes 

internacionais a preço competitivo, bem como orienta-los para 
alcançar o sucesso em mundo em constante 

O English Language Center (ELC) está 
localizado no coração dos Estados Unidos, 
em Edmond, Oklahoma. Edmond fica a 
poucos quilômetros ao norte de Oklahoma 
City, a capital do estado.  Nossa cidade 
oferece a conveniência da vida urbana, com 
fácil acesso às compras, centros de esportes, 
restaurantes e artes. Edmond foi escolhida 
recentemente como cidade número 1 nos 
Estados Unidos (ao ser comparada com 
outras de mesmo tamanho) pela CNBC 
devido a sua segurança, acessibilidade e 
disponibilidade de serviços e conforto. 
ELC localiza-se ao lado da University of 
Central Oklahoma e dentro de um raio de 30 
quilômetros de uma série de outras 
universidades, permitindo infinitas 
oportunidades para o estudante após a 
formatura em nossa escola. 

31 HORAS POR 
SEMANA! 

ELC utiliza um método de 
comunicação que permite aos  
estudantes praticarem imediatamente  e 
desenvolver suas  habilidades com 
eficácia.  Somos especializados em 
preparar os alunos para as 
universidades americanas, em exames  
de TOEFL e IELTS, proficiência verbal 
e em escrita acadêmica.  

Os professores multilíngues e  
multiétnicos da ELC usam sua 
experiências internacionais para tornar 
o processo de aprendizagem eficaz para 
cada aluno. 

Segunda – Quinta                 
9:00 hr – 14:45 hr 
 
15:00 hr – 17:00 (opcional) 

Sexta 
9:00 hr – 12:30 hr 

CLASS TIMES 

Estamos a disposição para 
ajudá-los a alcançar seus 
objetivos.   Junte-se a nós ! 


