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CRIE SUA OPORTUNIDADE 
O programa de ESL (INGLÊS COMO SEGUNDA LINGUA) teológico da Gordon-Conwell é um 
programa de um ano, customizável, que prepara estudantes internacionais para os desafios da 
educação no seminário teológico.  
Estudantes participam das Aulas de ESL com ênfase em teologia. Os estudantes que 
completarem o programa de ESL poderão continuar em um programa de Mestrado no 
Seminário Teológico Gordon-Conwell com a aprovação do diretor do ESL.

CURRICULUM 
Os estudantes atendem aulas 05 dias por 
semana (15-20 horas). As classes são 
divididas em blocos que duram um semestre 
cada. Os estudantes são alocados no nível 
conforme sua habilidade, do iniciante ao 
avançado.

Todos os estudantes fazem 04 cursos por 
semestre:  
• Oral e auditiva       
• Leitura e Vocabulário 
• Escrita e Gramática          
• Cultura Americana e História 

Cada curso requer participação ativa em 
classe e tarefas para casa. Os estudantes 
também aprendem e praticam habilidades – 
como pensamento crítico, citação de fontes e 
apresentações – a fim de ajudar no futuro 
sucesso na classe do Seminário.

EXCURSÕES 
Estudantes participam em oportunidades locais na Grande Charlotte, NC

Gordon Conwell Charlotte Campus

BOA

Billy Graham Library

Theological ESL Process
   1. APPLY 
        You can apply by the due date at G.C.T.S website

   2. TAKE ESL COURSE 
        You must take 7 credits per one semester 
        Summer: 5/29-8/20 (2018)   Fall: 9/4-12/17 (2018)   Spring: 1/22-5/13 (2019)

   3. TAKE ENGLISH PROFICIENCY EXAM 
        This is ESL department assessment exam (Listening, Speaking, Reading, Writing) 
        The evaluation exam is taken each semester

   4. CHOOSE MASTER’S PROGRAM 
         The students who pass the English proficiency exam may apply to M.A program

https://cams-web.gordonconwell.edu/eapplication/login.asp
https://cams-web.gordonconwell.edu/eapplication/login.asp


ALOJAMENTO 
O seminário Teológico Gordon-Conwell não é um campus residencial. Os estudantes são encorajados a buscar nos 
links abaixo mais informações sobre alojamento.

APLICAÇÃO 
Visite nosso website para informações sobre preço. No preço está incluído o custo do curso e livros somente. 
Alojamento e outros custos são adicionais. Os estudantes também devem pagar a taxa do I-901 SEVIS como parte 
do seu processo de visto. Não é necessária nota no TOEFL para ingresso no programa; de qualquer maneira 
facilitará na colocação do estudante. Use o QR code e acesse a aplicação online e envie USD 50 de depósito para 
o endereço abaixo: 

O seminário Teológico Gordon-Conwell 
14542 Choate Circle 
Charlotte, NC 28273  

U.S.A. 

Assim que sua aplicação for aprovada, você receberá 
pelo correio a CARTA DE ACEITAÇÃO e o formulário 
I-20 para que possa obter o visto F-1 para estudar nos 
Estados Unidos da América. 

LINK1 LINK2 LINK3

 esl@gordonconwell.edu

The Admissions Team 
Peter, Doreen, Elijah, Rachel, Claudia & Megan

mailto:esl@gordonconwell.edu
https://www.camdenliving.com/apartments/ballantyne--charlotte-nc/bedrooms-all/pets-all?gclid=CIOK7fPi1dACFcdLDQodqe8NWw#list-link?
http://www.zillow.com/b/bexley-steelecroft-charlotte-nc-5XhwFb/
http://www.steelecreeksouth.com/
http://www.steelecreeksouth.com/
http://www.zillow.com/b/bexley-steelecroft-charlotte-nc-5XhwFb/
https://www.camdenliving.com/apartments/ballantyne--charlotte-nc/bedrooms-all/pets-all?gclid=CIOK7fPi1dACFcdLDQodqe8NWw#list-link?
mailto:esl@gordonconwell.edu

