INSTITUTO
DE INGLÊS

INFORMAÇÕES SOBRE
A UNIVERSIDADE
Localizada em Beirute, capital do Líbano,
desde 1939, a Middle East University (MEU)
é uma das instituições de ensino superior
mais antigas do país. A MEU pertence à rede
internacional de ensino da IASD, sendo a
única universidade dessa rede no Oriente
Médio.
O campus universitário está situado em
30 hectares de colina verde em Sabtieh, a
leste de Beirute. Com um ambiente verde
tranquilo, bem próximo ao movimentado
ambiente metropolitano de Beirute, o
campus oferece aos estudantes locais um
local idílico para estudar e socializar. Os
estudantes internacionais se beneficiam
do campus pacífico e seguro, ao mesmo
tempo em que têm acesso fácil ao estilo
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de vida vibrante de Beirute. Com uma
vista deslumbrante de Beirute e do Mar
Mediterrâneo, os visitantes do campus ficam
constantemente impressionados com a
incrível localização do campus da MEU.
Sua peculiaridade geográfica facilita que
pessoas de várias partes do mundo, tanto por
interesse em estudar um curso universitário,
como por imergir nos cursos de línguas,
possam encontrar e compartilhar
experiências durante o tempo de sua estadia.
Esses fatores transformam nosso campus em
um ambiente intelectual e multicultural.
A MEU segue os princípios e valores das
instituições adventistas do sétimo dia,
promovendo um ambiente espiritual
e respeitoso para com todas as raças e
denominações, atendendo os alunos da
melhor maneira possível.

SOBRE LÍBANO
O Líbano é um país do Oriente Médio, mas
tendo sido ocupado pela França durante as
duas Guerras Mundiais, tem fortes influências
europeias, razão pela qual adotou o francês
como segunda língua. A maioria das escolas
e universidades usa o francês e o inglês como
língua oficial de instrução.
Localizado na costa oriental do Mar
Mediterrâneo, o Líbano tornou-se uma
ponte de trânsito para várias nações. Tendo
sido dominado por grandes impérios como
Babilônia e Roma, cada lugar no Líbano
parece tirado de um livro de história. Cidades
como Baalbek, com suas ruínas romanas,
e Byblos, com registros do surgimento da
escrita, são uma viagem no tempo.

A diversidade do Líbano faz deste pequeno
país uma joia da Ásia Ocidental. Sendo um
país igualmente dividido entre cristãos
e muçulmanos, tornou-se uma porta de
entrada para países ocidentais e europeus.
As belezas naturais do Líbano incluem belas
praias, montanhas nevadas e outras atrações
incríveis que os visitantes podem desfrutar
durante todo o ano.
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POR QUE ESTUDAR INGLÊS
NA MIDDLE EAST UNIVERSITY?
Imersão completa em inglês. O inglês é a
língua oficial da Middle East University. Nosso
corpo de administradores, professores,
funcionários e alunos é composto por
pessoas de mais de 30 países, tornando
a MEU uma “Comunidade Inglesa” onde
os alunos têm a oportunidade diária de
mergulhar totalmente em um ambiente de
língua inglesa.
Instrutores experientes. Todos os nossos
instrutores são altamente treinados
e preparados em inglês, com anos de
experiência ensinando e morando em
diferentes países ao redor do mundo,
oferecendo aos alunos uma experiência que
vai além da sala de aula.
Uma Abordagem de Aprendizagem Única.
Além de oferecer cursos de idiomas, também
proporcionamos uma abordagem de
aprendizagem única na qual desenvolvemos
o desenvolvimento mental, emocional, social,
físico e espiritual dos alunos.
Turmas Pequenas. Nossas aulas
normalmente incluem até 10 alunos, o
que oferece aos alunos uma experiência
individualizada de aprendizado de idiomas na
qual eles podem melhorar suas habilidades
no idioma muito mais rapidamente.

4

MEU // INSTITUTO DE INGLÉS

“O MEU English Language Institute
prepara os alunos para a universidade,
cobrindo os principais componentes
do aprendizado de idiomas. Também
fornece um contexto internacional para
fazer grandes amigos, aprender sobre
outras culturas e explorar o belo país
do Líbano e os países vizinhos.”
– Maria, Holanda
“As aulas são desafiadoras, com grupos
pequenos que ajudam você a ter uma
melhor interação com os instrutores,
que compartilham mais do que
conhecimento - compartilham
experiências e oferecem conselhos e
sugestões para continuar aprendendo
além da sala de aula. A diversidade de
alunos proporciona a oportunidade de
compartilhar crenças, experiências e
culturas. Dê uma chance ao MEU, será
benéfico para você vir e experimentar
algo diferente.”
– Grethel, México

APRENDENDO DE ACORDO
COM AS NECESSIDADES
O English Language Institute oferece os níveis
básico, intermediário e avançado de cursos
preparatórios de nível universitário para
estudantes que desejam aprender ou
melhorar seu inglês.

IELTS (International English Language Testing
System)
Duolingo English Test
Os candidatos serão admitidos em um
dos níveis de inglês oferecidos no English
Language Institute de acordo com as seguintes
pontuações:
Nível

TOEFL ITP

TOEFL iBT

IELTS

Duolingo

Básico*

325-399

15-31

4.0-4.5

50-60

Intermediário

400-474

32-52

5.0

65-75

Avançado

475-524

53-70

5.5

80-90

Os alunos são colocados em um dos três
níveis com base na pontuação do exame de
admissão da língua inglesa, portanto, o
primeiro passo para começar a estudar no
MEU é fazer um dos seguintes exames que
medem seu nível de conhecimento da língua
inglesa:

*Os alunos com pontuação abaixo desse nível podem
participar de cursos de nível Iniciante.

TOEFL ITP (Institutional Testing Program Test
of English as a Foreign Language)

Cada um dos níveis é equivalente a um
semestre letivo:

TOEFL iBT (Internet-based Test of English as a
Foreign Language)

■ Fall Semester: Agosto - Dezembro
■ Spring Semester: Janeiro - Maio
■ Summer Session: Maio - Julho
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QUE CURSOS SÃO OFERECIDOS?

OPORTUNIDADES DE VIAGEM

Os cursos de inglês oferecidos no MEU English
Language Institute preparam os alunos para
desenvolver as habilidades linguísticas
necessárias para trabalhar em inglês e as
habilidades acadêmicas necessárias para ter
sucesso na universidade. Os alunos estudam
gramática, escrita, leitura e discussão,
compreensão auditiva e conversação.

O fato de a MEU incluir alunos de diversas
origens religiosas, estar em um país com
milhões de refugiados e um número limitado
de adventistas, significa que os alunos têm
oportunidades variadas de espiritualidade e
serviço. Por esse motivo, os alunos do
English Language Institute podem participar
de viagens organizadas pelo MEU a lugares
históricos e arqueológicos encontrados na
Bíblia, incluindo Baalbek, Tiro, Sidon, Trípoli,
Byblos e os famosos cedros do Líbano.

Nos níveis básico e intermediário, os alunos
terão leitura, escrita, compreensão auditiva
e fala e gramática por 20 horas de aula por
semana. No nível avançado, os alunos terão
leitura, escrita e gramática por 15 horas por
semana.

ATIVIDADES ESPIRITUAIS E SOCIAIS
Atividades espirituais e sociais também
são essenciais para a MEU e o programa
do English Language Institute. Além de
participar de cultos diários e semanas de
ênfase espiritual, os estudantes de idiomas
têm várias oportunidades de serviço na igreja
e na comunidade. Essas atividades incluem
ingressar no Clube de Desbravadores da
Igreja MEU, auxiliar na Escola Sabatina para
crianças, participar do coral e/ou orquestra,
distribuição de alimentos e roupas para
refugiados e viagens missionárias.
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Os alunos do English Language Institute
também podem participar de viagens a
outros países do Oriente Médio, como Egito,
Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Turquia.
Essas viagens aproximam os alunos da
história, costumes e diferenças do mundo
árabe.

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
Custos Nível Básico/Intermediário por
Semestre (Outono/Primavera)

Custos Nível Intermediário
Curso Intensivo de Verão

Aulas

$1,200

Aulas

$1,200

Livros

$100

Livros

$100

Dormitório

$900

Dormitório

$400

Alimentação

$1,700

Alimentação

$800

Outras taxas

$300

Outras taxas

$275

Total

$4,200

Custos Nível Avançado por Semestre
(Outono/Primavera)

Total

$2,775

Custos Nível Avançado
Curso Intensivo de Verão

Aulas

$900

Aulas

$900

Livros

$80

Livros

$80

Dormitório

Dormitório

$400

Alimentação

$1,700

$900

Alimentação

$800

Outras taxas

$300

Outras taxas

$275

Total

Total

$3,880

$2,455

Custos Únicos Ao Ingressar
Matrícula

$50

Teste de nivelamento

$70

Visto

$450
Total

$570

*Os preços estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Os preços atualizados estão disponíveis em www.meu.edu.lb
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INFORMAÇÃO DE CONTATO
Middle East University
Ferdous St., Sabtieh, Lebanon
PO Box 90-481, Metn 1202-2040
+961 1 685 800 | meu.edu.lb
admissions@meu.edu.lb
english.institute@meu.edu.lb
meuenglishinstitute
AFILIAÇÕES E ACORDOS

