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Quality English Training

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 15 anos de experiência e presença em diversas
localidades, a LCI é considerada première dentre os institutos
de idiomas nos EUA. Nossa escola é credenciada pela CEA
(Comissão sobre a Língua Inglesa).

Parcerias com Universidades
A LCI tem parcerias com programas universitários em todo o país.
Algumas dessas universidades oferecem aos nossos alunos a
resignação no TOEFL/IELTS. Se você completar o nível 7 no nosso
programa, você não precisará do TOEFL/IELTS para ingressar nessas
universidades.

Nossos Programas
Inglês Geral
Inglês Acadêmico
Inglês Executivo
Preparação de Teste

Serviços Estudantis
Serviço excepcional: A partir do momento que você chega até o
momento em que você partir, a equipe competente e profissional
da LCI irá ajudá-lo a aproveitar ao máximo do seu tempo com a gente.
Professores profissionais: Os professores da LCI são falantes nativos
com diplomas universitários e vários anos de experiência.
Atividades estudantis: Organizamos eventos para ajudá-lo a
melhorar o seu Inglês e experimentar a cultura local. As atividades
podem incluir passeios de caiaque, passeios no centro da cidade e
muito mais!
Assistência de acomodação: LCI pode localizar uma familia de
acolhimento, num hotel ou apartamento.

LCI GARANTE!

Se seu Inglês não melhorar e progredir com base no nosso teste inicial, nossa
escola oferece apoio adicional e classes extras que você precisa para atingir seu
nível desejado sem nenhum custo extra. Consulte nosso site para mais detalhes.

3618 Mount Vernon St. Houston, TX 77006

www.englishlci.edu

Contato: 720.974.0282 | info@englishlci.edu

Sobre Houston
Com 2,3 milhões de habitantes, Houston é a quarta maior cidade
dos Estados Unidos. Houston combina uma atmosfera cosmopolita
com o charme do Sul do país, oferecendo algo para todos os gostos.
A cidade é o lar da classe mundial de restaurantes e lojas. É muito
vibrante em arte e cultura. Possui uma economia próspera, 5 centro
esportivos com equipes profissionais, 14 instituições de ensino
superior, e a mais famosa NASA Johnson Space Center.
Houston tem temperaturas agradáveis durante todo o ano e muitos
mais parques do que as 10 melhores cidades nos Estados Unidos.
Houston está localizado a menos de 100 km da costa, permitindo
acesso a praia em apenas um dia. Não é nenhuma surpresa a revista
Forbes - 2012 ter nomeado Houston com um dos melhores locais pra
ser viver.
Sobre a LCI Houston
Nosso centro de idiomas situa-se no centro histórico do bairro
Montrose. A escola oferece 13 salas de aula (8 em grupo e 5
salas privadas), uma cozinha, uma sala de informática e um
encantador pátio repleto de árvores e flores. Nossa escola está
localizada em um dos bairros mais clássicos em Houston com
ruas arborizadas, restaurantes internacionais e lojas vintage.
Além disso, estamos à poucos passos da Universidade St. Thomas.
Houston’s Bush Intercontinental Aeroporto tem vôos diretos de
cidades em todo o mundo, incluindo:
Buenos Aires
Doha
Dubai
Frankfurt

Lima
Londres
Cidade do México
Cidade do Panamá

E mais!

Moscou
París
Río de Janeiro
Tóquio

Montrose faz parte do distrito com maior número de museus
em Houston (possui 19 museus). Além dos museus, Montrose
possui galerias e centros culturais dedicados a promover a
cultura e artes locais. O Museu do Distrito é servido por quatro
paradas do metro “METRORail”. Os pontos de ônibus estão
localizados a cerca de 3 a 5 quarteirões da LCI. Duas linhas de
ônibus dão acesso ao centro da cidade. Do centro da cidade
você tem acesso ao metro que facilita a ida para qualquer lugar
na cidade.
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