
Sobre
O Programa de Língua Inglesa (ELP) da Rowan University é um 
programa de inglês acadêmico intensivo para estudantes 
residentes locais e internacionais, e o objetivo é preparar os 
alunos para o sucesso na universidade.
Este programa tem uma história de mais de 50 anos ajudando 
estudantes de países que não falam inglês em todo o mundo e 
tiveram excelentes carreiras nos EUA e em outros países.

Oferecemos dois programas: Programa matutino no campus e 
programa noturno online. O Programa da manhã é de 18 horas 
por semana e o programa da noite é de 15 horas por semana. 
As aulas online são gravadas para alunos que não podem 
ingressar em aulas online ao vivo.

Programa matutino no campus
Dias: Segunda, Terça, Quarta, Quinta
Horário EST (horário padrão do leste):
9h-10h15: Escrita
10h25 - 11h40: Leitura e Vocabulário
12h50 - 13h50: Ouvir e Falar
14h00 às 15h00: Gramática

Programa Noturno Online
Dias: Segunda, Terça, Quarta, Quinta
Horário EST (horário padrão do leste):
18h30 às 19h45: Redação e Gramática
19h55 às 21h10: Leitura e Vocabulário
21h20 às 22h35: Ouvir e Falar

Programa de Língua Inglesa (ELP) 
Centro Internacional 
Hawthorn Hall, 3rd floor 
201 Mullica Hill Road Glassboro, 
New Jersey 08028 USA 

Email: ELP@rowan.edu 
Telefone:  856-256-5768

Para mais informações visite
www.rowan.edu/elp 
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Acadêmicos
O ELP tem cinco (5) níveis:

• Principiante
• Intermediário Baixo
• Intermediário
• Intermediário Superior
• Avançado

Depois de fazer o teste de nivelamento, você será 
colocado no nível que melhor se adequa ao seu 
conhecimento da língua inglesa.

Se você concluir com êxito o nível avançado com um 
GPA mínimo de 3.0, você não precisa fazer um teste de 
idioma para admissão na universidade em programas de 
graduação e pós-graduação.

Taxa Escolar
Rowan ELP tem o curso mais 
acessível para um Programa 
de Língua Inglesa da região.

Horário de Aula

Prazo Data de Início Data Final
Outono-1 1 de Setembro de 2020 15 de Outubro de 2020
Outono-2 26 de Outubro de 2020 10 de Dezembro de 2020
 Primavera-1 19 de Janeiro de 2021 4 de Março de 2021
 Primavera-2 8 de Março de 2021 29 de Abril de 2021
Verão-1 10 de Maio de 2021 18 de Junho de 2021
Verão-2 28 de Junho de 2021 5 de Agosto de 2021

Prazos de Inscrição

Outono-1  
Outono-2 
Primavera-1 
Primavera-2 
Verão-1  
Verão-2  

28 de Agosto de 2020
19 de Outubro de 2020
13 de Janeiro de 2021
1 de Março de 2021
3 de Maio de 2021
21 de Junho de 2021

Como Registrar:
Envie-nos um email (elp@rowan.edu) com o seu 
nome e a que programa (de manhã ou à noite) 
pretende aderir antes do prazo de inscrição.

Mensalidade regular para o programa matinal no campus: $2000 
Taxa reduzida para o programa matinal no campus: $750
Mensalidade regular para o programa noturno online: $1700
Taxa reduzida para o programa noturno online: $600

*Aulas online ao vivo através do Zoom.us
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