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Aprenda Inglês nos EUA!
LCI oferece centros de idioma de qualidade em localidades destacáveis nos EUA. Graças aos professores altamente
qualificados, excelência no atendimento e serviços oferecidos em aulas particulares e em grupos aos nossos alunos
é garantido a melhor experiência possível de aprendizagem.
Sobre a LCI
Com mais de 20 anos de experiência e presença em diversas 
localidades, a LCI é considerada referência dentre os institutos 
de idiomas nos EUA. Nossa escola é credenciada pela CEA 
(Comissão sobre a Língua Inglesa).  

Mais de 50 empresas internacionais em toda a América Latina, 
Europa e Ásia confiaram no nosso trabalho e sistema de ensino. 
A LCI tem experiência, conhecimentos e instalações para 
oferecer um treinamento profissional de Inglês executivo.

Soluções de Treinamento para Inglês Executivo
A LCI oferece os seguintes serviços para empresas e 
estudantes executivos:

Avaliações das necessidades empresariais em relação à 
língua Inglesa
Determinação dos objetivos de formação
Avaliação oral do aluno, compreensão auditiva, gramática, 
leitura, e escrita
Design personalizado de aulas particulares
Avaliação contínua do progresso do aluno
Teste de avaliação final e avaliação dos resultados
Programa executivo incluindo relatórios e avaliações
Atividades de enriquecimento curricular opcional, incluindo: 
palestras de negócios, seminários e eventos de networking

.         

LCI GARANTE!
Se seu Inglês não melhorar e progredir com base no nosso teste inicial, 
nossa escola oferece apoio adicional e classes extras para que você 
conquiste seu nível desejado sem nenhum custo extra. 
Consulte nosso site para mais detalhes. 
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Curso de Imersão Total em Inglês - 37,5 horas semanais

30 horas por semana de treinamento privado em Inglês. 
Essas aulas incluem atividades personalizadas e dinâmicas
para atender suas necessidades e interesses.
1,5 horas de almoço diario (7,5 horas por semana) com um
dos nossos professores. Isso permitirá que você aplique
que aprendeu em classe, fora da sala de aula.

Curso Combo Grupal-Particular - 33 horas semanais

15 horas por semana de treinamento privado em Inglês com 
currículo personalizado e dinâmico para atender suas
necessidades e interesses.
18 horas por semana de aulas em grupo com estudantes de
todo o mundo. Essas aulas oferecem a você, a possibilidade
de interagir com outros profissionais internacionais. Classes
em grupo incluem gramática, escuta, conversação e leitura.

Este curso combina aulas de inglês em grupo com instrução
de inglês particular personalizada. 

Complementos Opcionais

Incremente seu programa de Inglês adicionando excursões e
atividades de varios tipos a seu Curso de Imersão Total em
Inglês o Curso Combo Grupal-Particular. 

Explore & Learn
Adicione excursões locais, acompanhado por um instrutor da LCI. 
Estas excursões incluem almoço e lhe darão a oportunidade não 
só de explorar a cultura americana, mas também de aplicar seu 
Inglês em situações fora da sala de aula.

Golfe Executivo
Adicione excursões de golfe acompanhada por um instrutor da LCI. 
Desfrute de campos de golfe locais que estão abertos durante todo 
o ano e obtenha a oportunidade de socializar em um ambiente 
informal com membros da comunidade empresarial local.

Experiência de Negócios Americanos

Participe de palestras de negócios, seminários e outros eventos 
educativos em universidades locais e outras redes sociais na região. 
Nossa escola também organiza visitas empresariais. Para obter mais 
informações entre em contato conosco ou visite nosso site.  

NOSSOS 
CLIENTES

• IBM, Peru
• European Union, Bélgica
• Kimberly-Clark, Argentina
• Governo Central, Coreia do Sul

• CH2M HILL, Brasil
• Roche, Peru
• Sanofi-Aventis, Espanha
• Cerrejon, Colômbia

• Chiquita, Panamá
• Deloitte, Brasil
• PepsiCo, México 
• Quality Metal, Venezuela

• HP, Brasil 
• EDITEL, México 
• Grupo Bimbo, Brasil
• E muito mais! 

Este é o curso mais intensivo e personalizado de todos os
cursos da LCI, com instrução particular em tempo integral 
todos os dias. 


