
Como faço para me inscrever? /
Qual é o processo de inscrição?

   Novos alunos:

1. Participar de uma sessão de informação (opcional). 

O link de inscrição pode ser encontrado no site.

2. Inscreva-se para o teste de nivelamento on-line.

O link de inscrição pode ser encontrado no site. 

Certifique-se de que seu e-mail esteja digitado 

corretamente ou você não receberá o link do teste.

3. Faça o teste de nivelamento no horário agendado. 

Você receberá um e-mail com o formulário de teste 

cerca de 15 minutos antes da hora de início.

4. Os instrutores avaliam os testes. Pode levar algumas 

semanas para a conclusão da avaliação. Seja 

paciente; nós recebemos centenas de testes!

5. Você receberá um e-mail com seu nível de 

proficiência e um link para se inscrever nas aulas da 

CCP. Clique no link, insira suas informações e 

escolha os dias/horas de aula que preferir.

• O registro é feito por ordem de chegada, 

portanto você deve se registrar o mais rápido 

possível após receber este e-mail!

• Certifique-se de digitar as informações completa 

e corretamente. Informações erradas podem 

causar atrasos no processamento e resultar na 

perda da vaga da sua aula preferida.

6. O Office of Student Records and Registration cria 

seu perfil de aluno e o registra oficialmente

para a aula. Isto pode levar vários dias.

7. Você receberá um e-mail dando-lhe as boas-vindas 

à universidade. O e-mail inclui um link para pagar 

pelas aulas. Você pode pagar on-line com cartão

de crédito ou presencialmente com dinheiro

ou cheque.

   Antigos alunos:

1. Se o teste de nivelamento foi concluído no último 

ano, você não precisa fazê-lo novamente.

2. Você precisa de 80% ou mais no teste para passar 

para o próximo nível.

3. Para acessar o formulário de inscrição para antigos 

alunos, envie um e-mail para 

AdultLiteracy@ccp.edu.

Como funciona o teste de nivelamento
e o que será avaliado?

O teste de nivelamento é um formulário do Google. 

Você receberá um link para o teste em um e-mail cerca 

de 15 minutos antes de seu horário de teste 

agendado. O teste leva um pouco mais de uma hora.

O teste tem duas seções:

1. Gramática: 45 minutos | 50 perguntas | Múltipla 

escolha

2. Escrita: 20 minutos | 1 pergunta | Escreva sobre um 

conjunto de imagens

As aulas são on-line ou presenciais?
Qual o local das aulas presenciais?

Você pode optar por fazer uma aula completamente 

on-line ou presencial. O espaço para as aulas 

presenciais é limitado. Portanto, inscreva-se com 

antecedência.

As aulas presenciais são no Centro Regional Nordeste 

(12901 Townsend Road, Filadélfia, PA 19154) ou no 

Centro Regional Noroeste (1300 W. Godfrey Avenue, 

Filadélfia, PA 19141).

Que outros recursos estão disponíveis?

• Empréstimos gratuitos de laptop e pontos de wi-fi

• Tutoria

• Acesso à biblioteca

• Equipe de apoio ao estudante CCP Cares

Como posso entrar em contato
com o programa?

Site: ccp.edu/esl-institute

• Presencialmente: 1700 Spring Garden Street, Winnet 

Building, Sala S3-03, Filadélfia, PA 19130

• Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 17h.

E-mail/telefone:

• Principal: AdultLiteracy@ccp.edu, 215-751-8531

• Gretchen Spencer, Gerente, Educação de Adultos e 

Comunidade: gspencer@ccp.edu, 215-751-8371

• Sarah Maguire, Diretora Executiva, Divisão de 

Acesso e Engajamento Comunitário: 

smaguire@ccp.edu, 215-751-8250

Quem deve ter aulas no Instituto de ESL?

O Instituto de ESL oferece aulas de inglês sem crédito 

para a comunidade. As aulas incluem instrução e 

oportunidades para praticar audição, fala, leitura e 

escrita em inglês.

Ter aulas de ESL ajudará você a atingir estes objetivos:

• Aprender inglês para situações cotidianas como 

falar com um médico, candidatar-se a um emprego 

ou fazer compras

• Fazer o teste GED/HiSET, mas sua proficiência é 

muito baixa para começar

• Ingressar em uma universidade, mas sua 

proficiência é muito baixa para começar

Qual é a diferença entre ESL com crédito e 
sem crédito?

As aulas de ESL com crédito na CCP fazem parte da 

Unidade de ESL. Você ganha crédito universitário com 

essas aulas, embora os créditos não contem para sua 

graduação.

• As aulas se concentram no inglês acadêmico para 

prepará-lo para as aulas regulares da faculdade

• É necessário nível intermediário de proficiência

em inglês

• Entre em contato com Talar Kaloustian, presidente 

assistente da Unidade de ESL, tkaloustian@ccp.edu

As aulas de ESL sem crédito na CCP fazem parte do 

Instituto de ESL. Você não ganha crédito universitário 

com essas aulas, mas os estudantes do Instituto de ESL 

ainda fazem parte da comunidade CCP e têm acesso 

aos sistemas de apoio aos estudantes da CCP.

Continua no verso

Instituto de inglês como segunda língua (ESL)
Perguntas frequentes

Escaneie o código QR para acessar a página do Instituto de ESL para mais informações
e visualizar a página traduzida.

• As aulas focam no inglês da comunidade (ou para 

"sobrevivência")

• É necessário nível iniciante de proficiência em inglês

• Entre em contato com AdultLiteracy@ccp.edu

Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 17h.

Quais são os níveis das aulas?

• Introdução em ESL - Iniciante

• ESL I - Básico

• ESL II - Pré-intermediário

• ESL III - Intermediário

• Expressões idiomáticas americanas - disponível 

SOMENTE para estudantes que completam

o nível ESL III

Qual é o custo das aulas e dos livros 
didáticos?

A taxa é de US$ 80, incluindo os livros didáticos 

(Expressões Idiomáticas custa US$ 100).

Depois de estar inscrito nas aulas, você pode pagar 

on-line com cartão de crédito ou presencialmente 

com dinheiro ou cheque. Para pagar presencialmente, 

visite o Student Tuition Services no Campus Principal, 

na Spring Garden Street, 1700.

Quais são os horários das aulas?

75 horas por semestre

• Manhãs, tardes e noites disponíveis para todos

os níveis

• Segunda-feira/quarta-feira/sexta-feira ou 

terça-feira/quarta-feira



Como faço para me inscrever? /
Qual é o processo de inscrição?

   Novos alunos:

1. Participar de uma sessão de informação (opcional). 

O link de inscrição pode ser encontrado no site.

2. Inscreva-se para o teste de nivelamento on-line.

O link de inscrição pode ser encontrado no site. 

Certifique-se de que seu e-mail esteja digitado 

corretamente ou você não receberá o link do teste.

3. Faça o teste de nivelamento no horário agendado. 

Você receberá um e-mail com o formulário de teste 

cerca de 15 minutos antes da hora de início.

4. Os instrutores avaliam os testes. Pode levar algumas 

semanas para a conclusão da avaliação. Seja 

paciente; nós recebemos centenas de testes!

5. Você receberá um e-mail com seu nível de 

proficiência e um link para se inscrever nas aulas da 

CCP. Clique no link, insira suas informações e 

escolha os dias/horas de aula que preferir.

• O registro é feito por ordem de chegada, 

portanto você deve se registrar o mais rápido 

possível após receber este e-mail!

• Certifique-se de digitar as informações completa 

e corretamente. Informações erradas podem 

causar atrasos no processamento e resultar na 

perda da vaga da sua aula preferida.

6. O Office of Student Records and Registration cria 

seu perfil de aluno e o registra oficialmente

para a aula. Isto pode levar vários dias.

7. Você receberá um e-mail dando-lhe as boas-vindas 

à universidade. O e-mail inclui um link para pagar 

pelas aulas. Você pode pagar on-line com cartão

de crédito ou presencialmente com dinheiro

ou cheque.

   Antigos alunos:

1. Se o teste de nivelamento foi concluído no último 

ano, você não precisa fazê-lo novamente.

2. Você precisa de 80% ou mais no teste para passar 

para o próximo nível.

3. Para acessar o formulário de inscrição para antigos 

alunos, envie um e-mail para 

AdultLiteracy@ccp.edu.

Como funciona o teste de nivelamento
e o que será avaliado?

O teste de nivelamento é um formulário do Google. 

Você receberá um link para o teste em um e-mail cerca 

de 15 minutos antes de seu horário de teste 

agendado. O teste leva um pouco mais de uma hora.

O teste tem duas seções:

1. Gramática: 45 minutos | 50 perguntas | Múltipla 

escolha

2. Escrita: 20 minutos | 1 pergunta | Escreva sobre um 

conjunto de imagens

As aulas são on-line ou presenciais?
Qual o local das aulas presenciais?

Você pode optar por fazer uma aula completamente 

on-line ou presencial. O espaço para as aulas 

presenciais é limitado. Portanto, inscreva-se com 

antecedência.

As aulas presenciais são no Centro Regional Nordeste 

(12901 Townsend Road, Filadélfia, PA 19154) ou no 

Centro Regional Noroeste (1300 W. Godfrey Avenue, 

Filadélfia, PA 19141).

Que outros recursos estão disponíveis?

• Empréstimos gratuitos de laptop e pontos de wi-fi

• Tutoria

• Acesso à biblioteca

• Equipe de apoio ao estudante CCP Cares

Como posso entrar em contato
com o programa?

Site: ccp.edu/esl-institute

• Presencialmente: 1700 Spring Garden Street, Winnet 

Building, Sala S3-03, Filadélfia, PA 19130

• Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 17h.

E-mail/telefone:

• Principal: AdultLiteracy@ccp.edu, 215-751-8531

• Gretchen Spencer, Gerente, Educação de Adultos e 

Comunidade: gspencer@ccp.edu, 215-751-8371

• Sarah Maguire, Diretora Executiva, Divisão de 

Acesso e Engajamento Comunitário: 

smaguire@ccp.edu, 215-751-8250

Escaneie o código QR para acessar a página do Instituto de ESL para mais informações
e visualizar a página traduzida.

• As aulas focam no inglês da comunidade (ou para 

"sobrevivência")

• É necessário nível iniciante de proficiência em inglês

• Entre em contato com AdultLiteracy@ccp.edu

Horário de expediente: De segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 17h.

Quais são os níveis das aulas?

• Introdução em ESL - Iniciante

• ESL I - Básico

• ESL II - Pré-intermediário

• ESL III - Intermediário

• Expressões idiomáticas americanas - disponível 

SOMENTE para estudantes que completam

o nível ESL III

Qual é o custo das aulas e dos livros 
didáticos?

A taxa é de US$ 80, incluindo os livros didáticos 

(Expressões Idiomáticas custa US$ 100).

Depois de estar inscrito nas aulas, você pode pagar 

on-line com cartão de crédito ou presencialmente 

com dinheiro ou cheque. Para pagar presencialmente, 

visite o Student Tuition Services no Campus Principal, 

na Spring Garden Street, 1700.

Quais são os horários das aulas?

75 horas por semestre

• Manhãs, tardes e noites disponíveis para todos

os níveis

• Segunda-feira/quarta-feira/sexta-feira ou 

terça-feira/quarta-feira


