Destaques do Programa
• Criado em 1986 e localizado em um ambiente
universitário em Washington, DC
• Instruções diretas e desenvolvidas para
deficientes auditivos, sem intérpretes
• Os alunos sem prévias habilidades em ASL vão
adquiri-las no ELI ao longo do caminho e, depois,
vão melhorar seu conhecimento de Inglês

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE

• A mensalidade abrange todos os custos
educativos, independentemente do nível
existente de habilidades do aluno
• O ELI recebe um grupo altamente diversificado de
alunos de aproximadamente 60 países diferentes
• O programa estimula o compartilhamento
acadêmico e cultural, promovendo orgulho na
herança de cada aluno
• São utilizadas pedagogia e metodologia de
ensino bilíngue baseadas em pesquisas

Facebook
GallaudetELI

• Várias excursões a locais interessantes dentro da
área local estão planejadas e incluídas no custo da
matrícula

Instagram
ELIGallaudet

• O serviço tutorial interno do ELI oferece aulas
particulares e em grupo para nossos alunos, sem
custos adicionais

Twitter
GallaudetELI
YouTube
ELIatGallaudet

• As aulas têm duração de 16 semanas, tanto nos
semestres de outono quanto de primavera
• O tempo de contato em sala de aula é de 18-22 horas
• Um curso de verão com duração de 6 semanas
(opcional) também é disponibilizado quando
houver demanda suficiente
A Universidade Gallaudet é uma instituição educacional/
empregadora com igualdade de oportunidades e não faz
discriminações baseadas em raça, sexo, identidade de gênero
e/ou expressão de gênero, nacionalidade, religião, idade,
nível de audição, deficiência, status de veterano, estado
civil, aparência pessoal, orientação sexual, responsabilidades
familiares, matrícula, afiliação política, fonte de renda, local
de trabalho ou moradia, gravidez, parto ou qualquer outra
base ilegal.

800 Florida Avenue, NE
Washington, DC 20002-3695
202-651-5721 (voice)
202-250-2606 (vp)
202-448-6954 (fax)
eli.office@gallaudet.edu
http://www.gallaudet.edu/eli

Missão do ELI
A missão do English Language
Institute (ELI) da Universidade
Gallaudet é oferecer um programa
intensivo de Inglês como
Segundo Idioma (ESL) para alunos
americanos e internacionais que
sejam deficientes auditivos com
perda leve a profunda.

As aulas bilíngues oferecidas na
Linguagem Americana de Sinais
e em Inglês escrito proporcionam
um ambiente multicultural para
que os alunos do ELI alcancem
objetivos pessoais de linguagem,
acadêmicos e profissionais.

Sete níveis de aulas no ESL podem ser oferecidos por semestre:
• Inglês de formação é uma classe bilíngue na qual os alunos aprendem a
Linguagem Americana de Sinais e palavras de sobrevivência no Inglês
• O Nível 1 é para alunos com baixas habilidades de iniciantes em ESL
• O Nível 2 é para alunos com habilidades de iniciantes em ESL
• O Nível 3 é para alunos com elevadas habilidades de iniciantes em ESL
• O Nível 4 é para alunos com baixas habilidades de intermediários em ESL
• O Nível 5 é para alunos com médias habilidades de intermediários em ESL
• O Nível 6 é para alunos com elevadas habilidades de intermediários em ESL
Ao término de cada semestre no ELI, os
alunos têm a opção de realizar um exame
de admissão na universidade, conhecido
como ACT. Se o aluno obtiver uma
pontuação de aprovação, ele(a) poderá
se candidatar para admissão no curso de
graduação na Universidade Gallaudet. O
ELI recomendará a admissão no curso de
graduação na Universidade Gallaudet para
alunos qualificados.

Descrição do Programa
Os alunos vêm para o programa
do English Language Institute (ELI)
para desenvolver suas habilidades
literárias em Inglês necessárias para se
prepararem para a universidade.
Trata-se de um programa pré-

universitário que não oferece
créditos para a universidade. Testes
de nivelamento são programados
durante a Orientação de Alunos do
ELI para determinar a colocação do
aluno em classes adequadas. Os testes
também servem como um guia para
estimar o tempo que o aluno pode
precisar permanecer no programa do
ELI. Os fatores que influenciam

a duração da permanência no ELI
são complexos e incluem o prévio
desenvolvimento da competência
de língua materna, conhecimento
e habilidades existentes no idioma
Inglês, e características estilísticas de
aprendizado individual. Os alunos
típicos do ELI permanecem de dois
a três anos conosco, mas alguns
precisam de mais tempo, outro de
menos. As classes são oferecidas
em diversos níveis desde Inglês de
formação e Nível 1 (iniciante baixo) ao
Nível 6 (intermediário superior).
Além do Inglês, outras matérias são
fornecidas conforme necessário. Elas
incluem Linguagem Americana de
Sinais, matemática básica e estudos
multiculturais.

Também podem ser oferecidas
aulas em outras matérias. As
matérias incluem Linguagem
Americana de Sinais, Inglês
aplicado, matemática e estudos
multiculturais

A maioria dos professores no programa
do ELI são deficientes auditivos, e todos se
comunicam perfeitamente na Linguagem
Americana de Sinais. Aos alunos que não
possuírem as habilidades necessárias em
ASL serão oferecidas aulas como parte do
nosso currículo.
Não há necessidade de intérpretes. Nosso
objetivo é incentivar os alunos do ELI a se
comunicarem de maneira direta e livre com
seus professores.

