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Medical English
O curso de Medical English foi desenvolvido para
alunos que desejam se aprofundar em termos
especíﬁcos, expressões e vocabulário em geral da
área médica. Os alunos já devem ter noções de
anatomia e ﬁsiologia para fazer o curso, pois as aulas
serão apenas de inglês. Ao ﬁnal do curso, os alunos
terão aumentado suas habilidades para poderem se
comunicar em Inglês em ambientes clínicos e
hospitalares.
Os tópicos trabalhados em aula incluem o sistema
de saúde americano, expressões para interação
médico-paciente, diagnóstico e procedimentos de
tratamento, entre outros. A UCSD é um grande
centro de pesquisas médicas e os alunos terão a
oportunidade de assistir estes especialistasm em
palestras que complementam o ensino de sala de
aula.

U n iver sity of C a li f orn i a –
San Diego
Localizada a praia de La Jolla, a UCSD é uma das
melhores universidades dos Estados Unidos.
Tem 20 ganhadores do Prêmio Nobel distribuídos
entre diversas disciplinas e é considerada uma das
Public Ivy, grupo das melhores universidades dos
EUA. Atualmente, conta com mais de 30.000 alunos
com grande diversidade étnica, acadêmica e
cultural, fatores que agregam muito para uma
experiência completa em uma universidade
norte-americana.

egali.com.br
twitter.com/egali_no_mundo
facebook.com/Egali.Intercambio

San Diego

Costeira e ensolarada, a cidade surpreende pela
beleza natural e alta qualidade de vida. É ecológica,
antitabagista e possui opções de lazer e
entretenimento para todos os gostos. Possui diversos
parques, museus, praias e uma grande mescla de
nacionalidades, sendo uma cidade receptiva à
estudantes do mundo inteiro. Recebe cerca de 16
milhões de turistas por ano e seus 1,3 milhão de
moradores constantemente a classiﬁcam como
“melhor cidade para se morar nos EUA”.

O que está incluso
• Curso de Medical English com 20 horas por semana;
• Acomodação em apartamentos da universidade,
em quartos individuais com banheiro privativo;
• Atividades extras no campus;
• Palestrantes convidados;
• Seguro Assist-card;
• Orientação pré-embarque;
•Suporte Egali.

O Curso
• Data de início: 1 de Julho de 2013
• Duração: 4 semanas
• Valor: US$ 5.990,00. Valor ﬁxado em reais na data da
matrícula. Pode ser pago em parcelas iguais, sem juros.
• Pré-requisitos: Inglês Upper Intermediate e
conhecimentos de anatomia e ﬁsiologia.
*Sujeito à confirmação de disponibilidade.
** Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Somente a matrícula garante os valores.

