
Há mais de 20 anos, o Instituto de Estudos Internacionais (IIS) do Mission 
College ajuda estudantes internacionais a melhorar sua proficiência em 
inglês e aprimorar habilidades acadêmicas para atingir seus objetivos 
educacionais, profissionais e pessoais.

DESTAQUES DO PROGRAMA IIS:
•  Cinco datas de admissão por ano (janeiro, março, maio, agosto e outubro)
• Cursos de oito ou 16 semanas, cursos de verão de 10 semanas
•  20 horas de aula por semana, abrangendo todas as habilidades 

incluídas nos cursos
• 9 horas por semana em um laboratório de línguas altamente moderno
• Professores experientes, multiculturais, dedicados e premiados
•  Dupla admissão nos programas intensivo e de graduação para garantir 

que os estudantes possam começar os estudos universitários assim que 
atenderem aos requisitos linguísticos

•  Uma opção de admissão no Mission College sem TOEFL está disponível 
para estudantes que concluírem com sucesso o nível mais alto do IIS

•  Turmas com poucos estudantes, para garantir atenção individual  
a cada aluno

•  Serviços completos de secretaria para admissões, assessoria  
e aconselhamento

• Atividades interculturais, passeios, clubes e muito mais
• Assistência em imigração e transferência
•  A maioria dos graduados no IIS obtém vagas nas melhores universidades

PARA CONHECER AS DATAS DE ADMISSÃO E PRAZOS, VISITE:   
IIS.MISSIONCOLLEGE.EDU

Larissa Cabral Nery Avila  | Brasil 
Curso: Programa Intensivo de Língua Inglesa

“Minha experiência no Mission College foi ótima.  
Sou advogada no Brasil, e meu objetivo era dominar 
bem o inglês para o desenvolvimento da minha carreira 
no Brasil. O Mission me ofereceu exatamente o que  
eu queria.”

ESCOLAS QUE ACEI-
TAM TRANSFERÊNCIA 
CAMPUS DA CSU:
• Chico
• East Bay
• Fresno
• Fullerton
• Humboldt
• Long Beach
• Monterey Bay
• Cal-Poly Pomona
• Sacramento State
• San Diego
• San Francisco State
• San Jose State
• Cal-Poly San Luis Obispo
• Sonoma State 

CAMPUS DA UC:
• Berkeley
• Davis
• Irvine
• Los Angeles
• Merced
• Riverside
• San Diego
• Santa Barbara
• Santa Cruz 

UNIVERSIDADES 
PRIVADAS OU FORA 
DO ESTADO DA 
CALIFÓRNIA:
• University of Hawaii
• University of Iowa
• Santa Clara University
• University of Minnesota
• University of Memphis
• Mills College
• Notre Dame de Namur
• Sierra Nevada College
• University of Nevada
• Columbia University

INSTITUTO DE ESTUDOS INTERNACIONAIS



Hao Pham chegou ao Mission College no verão 
de 2011 em busca do sonho de obter um diploma 
universitário nos Estados Unidos. Filho de um professor 

de Física do ensino médio no Vietnã, ele sempre quis ser físico. Hao concluiu 
todas as quatro etapas no Mission College.
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PRINCIPAIS 
DESTINOS 

EM BAY AREA

#1 INGLÊS INTENSIVO
O Mission College oferece cursos 
intensivos de inglês de alta qualidade 
para estudantes internacionais que 
precisam melhorar a proficiência 
em inglês e ampliar habilidades 
acadêmicas.

  Ele passou seis 
meses no IIS 
para melhorar 

suas habilidades de inglês.

#2 GRADUAÇÃO  
NO MC
O Centro de Estudos Internacionais 
oferece serviços completos a estudantes 
com visto F-1, incluindo admissões 
internacionais, aconselhamento  
e assessoria em imigração. Entre 
as opções disponíveis em nosso 
diversificado campus, estão programas 
de graduação tecnológica passíveis 
de transferência, cursos voltados para 
o desenvolvimento profissional e de 
habilidades básicas.

Hao completou 
67 unidades no 
Mission College 

e se formou com honras 
antes da transferência para 
a UC Berkeley.

#3 TRANSFERÊNCIA
O Mission College oferece uma 
grande variedade de serviços e 
recursos para transferência para 
cursos superiores completos em 
outras faculdades e universidades. 
Nós ajudamos você na escolha da 
sua graduação e no processo de 
matrícula e admissão.

Ele se formou bacharel 
em Física pela UC 
Berkeley.

#4 OPT 
O Programa de estágio opcional 
(OPT) é um emprego temporário 
diretamente relacionado à área 
principal de estudo de um aluno  
com visto F-1. Os estudantes elegíveis 
podem se candidatar para receber 
12 meses de autorização OPT antes 
e/ou depois de concluir seus estudos 
acadêmicos. O OPT é uma ótima 
oportunidade para obter experiência 
profissional real.

Ingressou no mestrado em Eletrônica e Engenharia 
Elétrica na Universidade Estadual de Sacramento no 
segundo semestre de 2016.

E-mail: iis@missioncollege.edu | Tel.: +1 (408) 855-5110

International Student Center
3000 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054, USA

Idiomas falados pela equipe de apoio e pelos professores: 
cantonês, chinês, francês, hindi, italiano, japonês, coreano, 
polonês, russo, espanhol, tâmil e vietnamita.

CONTATO:

Matricule-se on-line: iis.missioncolllege.edu 

ESTUDANTE DE SUCESSO

US$ 100
US$ 120/mês
US$ 2.600
US$ 3.000
US$ 4.600
US$ 200

Taxa de matrícula
Valor do seguro-saúde
Curso de oito semanas
Curso de 10 semanas (verão)
Curso de 16 semanas
Valor do material
*Valores sujeitos a alterações

Hao foi 
assistente de 

pesquisa no Laboratório 
de Materiais Físicos da UC 
Berkeley entre o verão  
de 2015 e a primavera  
de 2016.


