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Fale a língua da 
indústria de mídia 
e entretenimento

Se você é apaixonado por música, artes, desenho, animação, cinema 
ou gestão de negócios no ramo de entretenimento e quer aprender 
inglês com outros estudantes que compartilham os mesmos 
interesses, o programa de inglês Intensivo da Full Sail University lhe 
proporcionará a capacidade de comunicação necessária para seu 
sucesso acadêmico e profissional.

Nível 1      Iniciante

Aprenda Inglês 
usando sua 
Criatividade

Cursos do Programa

Nossos cursos acelerados ensinam os fundamentos da língua 
inglesa e enfocam nas habilidades linguísticas que serão testadas em 
exames de proficiência linguística, reconhecidos pela universidade. 
Você desenvolverá suas habilidades por meio de uma variedade de 
atividades – que vão de projetos audiovisuais a palestras e workshops 
de idiomas interativos.

Você faz uma avaliação da sua proficiência em inglês no início do
Programa. O número de cursos que você deverá fazer varia de 
acordo com o seu conhecimento de inglês que você apresentar. 

Aprenda de acordo  
com o seu nível  
de proficiência

Programa de 9 meses Programa de 6 meses Programa de 4 meses Programa de 2 meses

3 – Intermediário II2 – Intermediário I1 – Iniciante 4 – Avançado

Em Fundamentos de Conversação os aluno vão 
práticar a escuta, a fala, bem como a fazer uso 
do vocabulário e da gramática introdutória. 
Simultaneament os alunos são expostos a 
cultura, estilos de vida, valores e temas comuns 
nos Estados Unidos. As atividades incluem 
dramatizações, apresentações orais e criação 
básica de vídeos.

‘Escrita 1’ enfatiza o desenvolvimento de 
competências básicas no inglês escrito. 
Este curso se concentra no vocabulário e 
no desenvolvimento de parágrafos (edição 
individual e em grupos, tipos de público e 
mind mapping) para melhorar a capacidade 
dos alunos de se comunicarem de forma 
básica e clara em inglês americano. As áreas 
temáticas incluem literatura americana e 
composição musical. Os alunos também terão 
a oportunidade de criar seus próprios poemas, 
canções e narrativas simples e curtas.



Nível 2       Intermediário I

Nível 3       Intermediário II

Nível 4       Avançado  

Seu iPad
Você receberá um iPad com desconto 
institucional para ajudar em seus projetos 
criativos e atividades de aprendizado.  

Em ‘Leitura 2,’ os alunos desenvolvem técnicas 
de leitura, expandem o vocabulário e fortalecem 
sua habilidades gramaticais ampliando sua 
compreensão do inglês. Os alunos recebem 
materiais da cultura pop americana (manchetes 
de revistas, jornais, quadrinhos e rótulos 
de produtos) para análise. As atividades de 
aula incorporam conteudo ao vivo, histórias 
desenvolvidas pelos alunos e apresentações 
orais baseadas em leitura independente.

Em ‘Gramática 2,’ os alunos aumentam 
seus conhecimentos da gramática inglêsa 
examinando conjugação irregular de verbos, 
(tempos perfeitos do passado, do presente e 
verbos frasais) expressões idiomáticas básicas 
e vocabulário (informal e acadêmico). Os alunos 
irão aplicar seus novos conhecimentos por meio 
de conversação, currículo visual, entrevistas 
perante a câmera e atividades de redação.

Em ‘Leitura 3,’ os alunos adquirem habilidades 
de compreensão de leitura (ideia principal 
implícita e declarada, detalhes de apoio, intenção, 
público e inferência) aplicando estratégias de 
leitura metacognitivas a textos intermediários-
avançados, por meio de apresentação multimedia 
envolvendo o processo de escrita. Tópicos, tarefas 
e projetos são elaborados para desenvolver 
alunos autoconscientes e autodisciplinados. Mini-
aulas de gramática também podem ser incluídas 
e adaptadas às necessidades de cada turma, 
conforme apropriado.

Em ‘Gramática 3,’ os alunos irão melhorar sua 
precisão léxico-gramatical e fluência em vários 
contextos enquanto aprendem a gramática para 
uma comunicação eficaz de domínios acadêmicos 
e não acadêmicos do dia a dia. O curso oferece 
aprendizagem interativa e personalizada por meio 
de atividades multimedia. Permite tambem que os 
alunos continuem a gerar uma comunicação oral e 
escrita mais compreensível.

No nível 4 de ‘Escuta e Fala,’ os alunos 
aprendem e discutem o papel da arte, 
comunicação e mídia na sociedade americana, 
com base nas habilidades de escuta, 
conversação, vocabulário e escrita da língua 
inglesa aprendidas em modulos anteriores. 
Este curso examina os principais componentes 
da expressão criativa, oferecendo aos alunos 
uma visão e orientações sobre como ouvir 
e falar através apresentações, debates 
em aula e pensamento crítico. Os alunos 
também exercitam habilidades avançadas de 
compreensão auditiva, escrita e vocabulário em 
preparação para o exame Accuplacer online, 
feito na conclusão do programa.

O curso desenvolve habilidades em gramática 
inglesa, e os alunos aprendem técnicas 
para ampliar sua fluência. Tópicos incluem 
sentenças no gerúndio, cláusulas condicionais, 
substantivo e predicado,  tempos verbais e 
vocabulário acadêmico. Atividades incluem 
interpretação de poesias escrita de diários e 
apresentações multimídia. 

Neste curso, os estudantes desenlvolvem 
estratégias avançadas de compreensão 
de leitura e vocabulário, como “skimming, 
scanning e previewing”. O curso também 
incorpora conceitos de marketing, propaganda 
e ferramentas promocionais, além das forças 
que promovem inovação em várias esferas 
da vida na América. As atividades contam 

com sessões de análise de letras de música, 
resumo de artigos, e desenvolvimento de 
resumé. 
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Sobre a Full Sail University
Localizada em Winter Park, na Flórida (a poucos minutos de Orlando),  

a Full Sail University oferece cursos de certificação, graduação e pós-graduação  
com foco nas indústrias de multimídia e entretenimento.

Se você estiver interessado em melhorar suas habilidades de inglês na 
Full Sail University, ligue para nosso departamento de  

Admissions +1.407.679.6333
WhatsApp #: 1.407.984.7322 
globalreach@fullsail.com

international.fullsail.edu

CONECTE-SE CONOSCO
Estudantes, graduados e amigos da Full Sail estão compartilhando on-line.

WhatsApp: 
+1.407.984.7322 


