CONHEÇA NESE:
UMA ESCOLA RECONHECIDA POR SUA EXCELÊNCIA

Uma extraordinária
oportunidade de
aprender inglês®
♦♦Somos uma escola comprometida com a excelência em sala de aula.
♦♦Oferecemos um curriculum desafiador e estimulante.
♦♦Reconhecemos que cada estudante tem suas próprias habilidades,
necessidades e metas, sendo todas elas essenciais para seu sucesso.
♦♦Compreendemos a importância de um ambiente acolhedor, que
ofereça apoio para a aprendizagem.
♦♦Acreditamos na capacidade de cada aluno para alcançar o próprio
sucesso.
♦♦Valorizamos o poder e o valor da gentileza e da compaixão.
♦♦Temos consciência de que a aprendizagem do idioma é incompleta
sem o entendimento da cultura onde ele é falado.
♦♦Estamos determinados em criar uma extraordinária oportunidade de
aprender inglês.

years

FILOSOFIA

A equipe de
conselheiros da
NESE é composta
por profissionais
bem sucedidos nos
campos da educação,
artes, negócios e
ciência.
Como conselheiros,
eles fornecem
orientação e
contribuem com
seu conhecimento
e experiência para o
sucesso da escola.
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Unisinos - School of Social Communication
♦♦Ms. Susan B. J. Dobson, Ed.M.
Harvard Graduate School of Education
♦♦Mr. Richard Downing, A.B.
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CONSELHEIROS

Prêmios e reconhecimentos
A NESE é acreditada pelo ACCET e afiliada a TESOL, MATESOL, NAFSA, English USA, IIE, e Southern Law Poverty
Center. Além disso, a NESE é credenciada por Bildungsurlaub na Alemanha e Saudi Arabian Cultural Mission, entre
outras agências governamentais.
♦♦2015 [Harvard University]
Membro da Equipe Acadêmica premiado como “Herói
de Harvard”
♦♦2014 [The Boston Globe & The Commonwealth
Institute]
11° entre as top 100 (Women-Led Massachusetts
Organizations)
♦♦2012 [ACCET]
Credenciamento – Pontuação: Perfeita
♦♦2011 [Revista Veja] [Revista Viagem e Turismo]
Uma das 5 melhores escolas de inglês do mundo
♦♦2010 [Revista Veja] [Revista Viagem e Turismo]
Uma das 5 melhores escolas de inglês do mundo
♦♦2010 [US Center for Citizen Diplomacy]
Top 10 em Outstanding Programs

♦♦2002 [MATSOL]
Premio por excelência em condições de trabalho
♦♦2001 [Language Travel Magazine] (April & August)
Escola americana mais recomendada pelos agentes
♦♦2000 [Language Travel Magazine]
Escola americana mais recomendada pelos agentes
♦♦1999 [Language Travel Magazine]
Escola americana mais recomendada pelos agentes
♦♦1996 [Revista Exame]
A melhor escola de inglês para executivos do mundo
♦♦1995 [Revista Exame]
Uma das quatro escolas americanas mais
recomendas pelos agentes
♦♦1993 [Language Travel Magazine]
Escola americana mais recomendada pelos agentes

Martha Hall, Ed.M.,
Harvard University

Uma escola fundada
e administrada por educadores
A abordagem diferenciada da NESE é baseada no
resultado da pesquisa educacional que sua fundadora
(e atual presidente) conduziu ao completar seu curso
de graduação na Harvard University`s Graduate School
of Education. Sua análise de ambientes escolares
eficazes permitiu a criação da NESE, uma escola guiada

Diretora da NESE
Ashim Shanker, Ed.M.,
Harvard University

pelo comprometimento com a excelência em sala de
aula, pelo respeito por todos os povos, pela crença na
capacidade de cada estudante e pelo reconhecimento
de que as necessidades e metas especificas de cada
aluno são fundamentais para o seu sucesso.

Diretor Acadêmico da NESE

Anna Shine, Ed.M.,
Harvard University
Fundadora e Presidente da NESE

EDUCADORES
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Método personalizado NESE
para a aprendizagem do inglês
As melhores escolas possibilitam aos seus estudantes,
independente de sua habilidade acadêmica, alcançarem
o melhor resultado possível. As melhores escolas também
encorajam os estudantes a desenvolver ao máximo o seu
potencial.

O método consiste em quatro passos:

Por isso, além de oferecer cursos da mais alta qualidade
acadêmica e os mais talentosos professores, a NESE foi um
passo adiante no sentido de realmente compreender seus
alunos e auxiliá-los a atingir suas metas: desenvolveu um
método personalizado de aprendizado do idioma, um sistema
que reconhece cada estudante como um indivíduo com seu
próprio estilo de aprendizagem, necessidades e metas.

♦♦ Ritmo individualizado

“A Nese fornece a melhor combinação para um eficiente sistema educacional: professores dedicados que
possuem excelente conhecimento, aliados a uma equipe administrativa cuja meta é ajudar você.”

Alex Sandro dos Santos Bastos | Profissional de TI – Brasil

♦♦ ♦Avaliação das habilidades do

estudante

♦♦ Portas abertas para aconselhamento
♦♦ Reavaliação contínua

Independente do seu nível de conhecimento, cultura, idade ou
necessidades particulares, esse método oferece o suporte que
cada estudante necessita para aprender inglês e entender a
cultura americana da maneira mais rápida e eficiente possível.

METODOLOGIA
PARA SABER MAIS,
VISITE: WWW.NESE.EDU

“Os professores e a equipe administrativa são agradáveis e pacientes. Não há motivo para se sentir ansioso na
NESE porque todos são atenciosos e prestativos.”

O currículo NESE

Ece Gundogan | Estudante de Engenharia Civil, Turquia

Cursos de Inglês Acadêmico

Cursos Eletivos e Extracurriculares

Estudantes podem participar de nossos Cursos Acadêmicos
de Inglês nas áreas de Gramática e Expressões Idiomáticas,
Conversação e Compreensão Oral, além de Leitura e
Redação. Cada um desses cursos possui dez níveis e,
normalmente, cada nível é completado em um mês. Portanto,
o estudante que chega à NESE sem conhecimento algum
na língua inglesa poderá finalizar o curso em dez meses. Os
estudantes que completam o décimo nível adquirem um
grau de proficiência que os permite utilizar seu inglês em uma
ampla gama de ambientes profissionais e acadêmicos.

Além da opção pelo Curso de Inglês Acadêmico, os estudantes
podem optar pelos Cursos Eletivos (Preparatório para o
TOEFL® ou Inglês para Negócios), caso possuam o nível de
inglês exigido. Há também cursos extracurriculares disponíveis
(Pronúncia, Preparação para Universidade, Comunicação no
Ambiente de Trabalho e Inglês Jurídico). Os alunos podem
combinar esses cursos com os cursos regulares e criar
um programa que melhor se ajuste às suas necessidades.
Estudantes dos níveis avançados poderão também participar
de cursos em sua área de interesse particular na Harvard
Extension School (2) ou outras universidades.

(1)

(2)

Cursos eletivos são gratuítos. (2)Cursos extracurriculares são cobrados à parte.

(1)

Nível
1

Cursos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Preparação Intensiva para TOEFL®
Inglês para Negócios
Inglês para Negócios (Profissionais)
Inglês Jurídico
Preparação para a Universidade
Comunicação no Ambiente de Trabalho
Exame TOEFL® Institucional
Pronúncia
Aprendizado com Uso de Computador
Vocabulário
Leitura e Redação
Conversação e Compreensão Oral
Gramática e Expressões Idiomáticas

CURRÍCULO
PARA SABER MAIS,
VISITE: WWW.NESE.EDU

Programas
para profissionais

“Eu afirmo: se você quiser aprender inglês, o melhor é aprendê-lo na NESE. Você terá a qualidade que deseja.”

Heinz Hawreliuk | Executivo - Alemanha

A NESE compreende os desafios linguísticos e práticos que os
profissionais encontram quando decidem estudar no exterior. Por
isso, a escola fornece uma estrutura exclusiva para atender as suas
necessidades. As classes, atividades, acomodação, laboratórios de
informática, áreas comuns e até mesmo a escolha dos professores,
são cuidadosamente direcionados para se adequar aos estilos de
aprendizagem dos profissionais, observando seus limites de tempo e
suas necessidades práticas. Além disso, a NESE oferece uma gama
de alternativas para melhor atender as metas dos profissionais:

♦♦Programa de Inglês Acadêmico Semi-Intensivo ou Intensivo
♦♦Cursos eletivos e extracurriculares, tais como Inglês para Negócios,
Inglês Jurídico, Pronúncia e Preparação para o TOEFL®

♦♦Aulas particulares
♦♦Aulas em grupos especiais
♦♦Ou a combinação de qualquer uma das opções acima

PROGRAMAS
PARA SABER MAIS,
VISITE: WWW.NESE.EDU

Programa
para estudantes

“Já recomendei e continuarei a recomendar a NESE para todos os estudantes que desejam uma maravilhosa
experiência de aprendizado.”

Bander Alnogaithan | Advogado - Arábia Saudita

Já que muitos dos nossos estudantes pretendem cursar
uma universidade ou faculdade nos Estados Unidos, a
NESE coloca ênfase especial em prover a qualificação e a
orientação necessárias para que nossos alunos atinjam seus
objetivos educacionais. Além do Curso Eletivo de Preparação
para TOEFL® e o Curso Extracurricular de Preparação para a
Universidade, oferecemos mensalmente o Exame Institucional
TOEFL® aos estudantes de nível avançado, bem como diversos
serviços adicionais por meio do programa NUPS (NESE
University Placement Services).

PROGRAMAS
PARA SABER MAIS,
VISITE: WWW.NESE.EDU

NESE - Serviço de Colocação
Universitária - NUPS

“A NESE é a melhor das melhores escolas!!! Se você está interessado em estudar inglês e inscrever-se em
programas de graduação em universidades americanas, a NESE proporciona uma grande oportunidade para
concretizar seu objetivo.”

Gulnara Ilyassova | Advogado – Cazaquistão

A NESE oferece o Serviço de Colocação Universitária
(NUPS) aos alunos que planejam estudar em universidades e
faculdades americanas.
O objetivo do NUPS é assegurar que as necessidades
individuais e habilidades de cada aluno correspondam àquelas
requeridas pelas instituições acadêmicas de sua escolha,
garantindo que os estudantes obtenham o suporte, a ajuda
e as orientações necessárias durante todo o processo de
matrícula.
Contar com a longa experiência da NESE em orientação
universitária significa que será mais fácil inscrever-se – e ser
aceito – no programa de sua escolha. O serviço NUPS e seus
diversos seminários, cursos e programas, tem ajudado muitos
estudantes a continuar seus estudos em universidades da
região.

NUPS
PARA SABER MAIS,
VISITE: WWW.NESE.EDU

Um ambiente que maximiza
o processo de aprendizagem
Harvard Square:
nossa localização

Cambridge: uma empolgante
cidade universitária

Boston: centro cultural e acadêmico
da Nova Inglaterra

A NESE está localizada em Harvard
Square, na cidade de Cambridge,
adjacente à Universidade de
Harvard e a poucos minutos do rio
Charles.

A cidade de Cambridge é o berço
da Universidade de Harvard e do
MIT (Massachusetts Institute of
Tecnology), duas das melhores
universidades do mundo. A cidade
é, ainda, um dos mais proeminentes
centros para estudantes e
profissionais dos Estados Unidos.

Em Boston, você descobrirá os
melhores museus e shows ao ar
livre, parques calmos e vibrante
vida noturna, orquestras clássicas e
grupos de jazz de improviso, lugares
históricos e empresas pioneiras de
alta tecnologia. Você também terá a
oportunidade de assistir a palestras,
filmes, concertos, shows e eventos
esportivos patrocinados pelas
universidades. Finalmente, você
não resistirá às muitas e deliciosas
opções gastronômicas de Boston.

Harvard Square é um dos mais
dinâmicos centros estudantis dos
Estados Unidos. O local é ideal para
estudantes, sendo circundado por
cafés, restaurantes, livrarias e lojas.
As universidades estão a poucos
passos de distância, filmes clássicos
e atuais podem ser vistos nas
proximidades, bem como teatros
e locais para concertos. A música
é ouvida nas ruas e nos parques
da região. Qualquer que seja seu
interesse, você pode encontrá-lo
em Harvard Square.

Durante o ano acadêmico
(setembro a maio), há sempre mais
de 300 mil estudantes nessa área.
Poucos outros locais nos Estados
Unidos proporcionam aos alunos
uma mistura tão rica de tradição e
história (e também professores de
Inglês de alto nível) num contexto
de estilo de vida dinâmico e
contemporâneo.

“Os estudantes da NESE participam de muitos eventos universitários devido à sua excelente localização em
Harvard Square.”

Eva Du | Dermatologista - China

Não há dúvidas de que você
gostará dessa atmosfera de
aprendizagem que combina o
respeito pelo passado com o
tempero do presente e um olhar no
futuro.

Logan
International
Airport

Harvard University

NESE

CAMBRIDGE
M.I.T.

BOSTON

LOCALIZAÇÃO
PARA SABER MAIS,
VISITE: WWW.NESE.EDU

Diferentes tipos de acomodações
para diferentes tipos de estudantes
A NESE reconhece que diferentes estudantes precisam
de diferentes opções de acomodação. A escola
também compreende que se o estudante não estiver
confortável em sua acomodação, não estará totalmente
focado em suas aulas. Por isso, nossa equipe dedica
atenção especial aos diversos tipos de acomodação:
casas de família (todas com quartos individuais, café da
manhã e jantar incluídos); dormitórios para profissionais
e para estudantes (todos com alternativas de quarto
individual ou duplo, café da manhã e jantar incluídos).
Todas estas opções foram projetadas para atender
aos altos padrões da NESE, oferecendo aos alunos o

“Na NESE eu fiz novas amizades não somente entre os estudantes, mas também entre os membros da equipe.
Estas pessoas incríveis me fizeram sentir bem-vinda e feliz todos os dias.”

Alice Macedo | Estudante - Brasil

conforto e a comodidade de um lar longe de casa.
Assim como a localização ideal da NESE, todas
as acomodações oferecidas pela escola estão
convenientemente localizadas em bairros atraentes e
centrais, perto de transportes públicos e das principais
atrações de Boston.
A NESE providencia todos os arranjos de acomodação
antes dos estudantes deixarem seu país. Isto significa
que eles poderão chegar com antecedência e ir
diretamente do aeroporto para sua residência. Assim,
eles poderão conhecer melhor a região e ficar mais
relaxados para o primeiro dia de aula.

ACOMODAÇÃO
PARA SABER MAIS,
VISITE: WWW.NESE.EDU

“Estudar Inglês na NESE foi uma das melhores experiências acadêmicas e pessoais que eu já tive.”

Vivencie a
Cultura Americana
Na NESE, nós incentivamos você a descobrir novos lugares,
encontrar novas pessoas e vivenciar novas experiências.
As atividades extracurriculares incluem sessões de cinema
semanais, clubes de atividades (como o popular “Open Talk
Club” e o “Language Partner Program”), visitas a museus,
lugares históricos, universidades e organizações locais. A NESE
também oferece viagens de fim de semana para Nova York,
Cataratas do Niagara e outros lugares turísticos famosos.

Karem Ivette Lora Kesie | Advogada - Colômbia

♦♦ Clubes de Estudantes e Profissionais
♦♦ Programa Palestrantes Convidados
♦♦ Programa Parceiros de Idiomas
♦♦ Viagens de um dia ou fim de semana
♦♦ Convênios com Centros Esportivos

VIDA NA NESE
PARA SABER MAIS,
VISITE: WWW.NESE.EDU

36 John F. Kennedy Street Cambridge, MA 02138 USA
Tel.: +1 (617) 864-7170 | Fax: +1 (617) 864-7282 | E-mail: admissions@nese.edu

www.nese.edu
www.facebook.com/
newenglandschoolofenglish

@NESE_News

Inscreva-se online: apply.nese.edu

Escola acreditada

Copyright © 2015 The New England School of English, Inc. Cambridge,
Massachusetts. All rights reserved. Jul, 2016 - r. 1.3-PT
Nese, o logotipo da Nese e a expressão: An Extraordinary Opportunity to Learn
English, são marcas registradas da The New England School of English Inc.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida por qualquer meio de
comunicação sem a permissão escrita de The New England School of English Inc.
As fotos de estudantes apresentadas têm carater ilustrativo e não estão relacionadas
com os depoimentos em texto.

ILMOCS

