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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 várias opções de programas de estudo, 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.
Essas 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 Acadêmico: O programa de Inglês Acadêmico
prepara estudantes internacionais para ingressar em uma
Universidade Americana.
Inglês Geral: O programa de Inglês Geral é ideal para
pessoas que queiram aperfeiçoar sua conversação em Inglês
enquanto experimentam a cultura Americana.
Inglês Executivo: O programa de Inglês Executivo é
designado a profissionais que queiram aprender Inglês
para negócios.
Preparação para Testes: O programa de Preparação para
Testes prepara alunos para fazer diferentes testes em Inglês,
incluindo o TOEFL, TOEIC, IELTS, iTEP, GRE e GMAT

LCI Destaques
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 viagens para ajudá-lo a
melhorar seu Inglês e conhecer a cultura local. As atividades
envolvem: jogos de futebol, rafting, passeios diversos, palestras
de negócios e muito mais.
Assistência e acomodação: LCI ajuda a localizar uma família
para acolhimento, um hotel, apartamento ou residência estudantil.

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.

Sede: 2160 S. Clermont St. Denver, CO 80222
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LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS URBANO

CAMPUS UNIVERSITÁRIO

Denver, Colorado

Houston, Texas

Roanoke, Virginia

A sede da empresa LCI e o centro de línguas
LCI Denver estão localizadas na ensolarada
Denver, ao pé das famosas Montanhas
Rochosas.

LCI Houston é um centro de linguas
profissional, localizado na área cosmopolita
de Houston, lar de uma cultura diversificada
e economia próspera.

LCI Roanoke está localizado em Roanoke
College, a 10 minutos da cidade histórica de
Roanoke, nas belas montanhas Blue Ridge.

LCI é credenciado pela Comissão sobre a Língua Inglesa
(Commission on English Language Program Accreditation).

