
UM CAMINHO PARA MAIS DE 20 UNIVERSIDADES E FACULDADES NO TEXAS

TEXAS UNIVERSITY  
PATHWAY (TUP) 



- ROBIN J. LERNER, J.D.
Presidente e CEO, Texas International Education Consortium

“Conheca o TUP (Texas University Pathway), 
onde o seu investimento vai alem do que 
precisa para alcancar seus objetivos, somos o 
único programa sem fins lucrativos que 
oferece isenção de TOEFL e admissão 
condicional para mais de 20 instituições no 
estado do Texas” 



Programa de preparação universitária 

abrangente, acelerado e individualizado 

para estudantes fora dos EUA.
1TIEC'S  

TEXAS  
UNIVERSITY 
PATHWAY 
PROGRAM 

Inclui 30 horas por semana de estudo 

intensivo de inglês e aprendizado 

suplementar, com serviços adicionais 

de suporte estudantil incluídos.
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Isenção de TOEFL e admissão 

condicional para mais de 20 faculdades 

e universidades em todo o estado do 

Texas.
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85%
85%  DE  TUP  ESTUDANTES  

MATR ICULAM -SE  EM  UMA  

FACULDADE  OU  

UNIVERS IDADE                           

 

COM  MAIS  DE  30 .000  

ESTUDANTES  DE  131  PA ÍSES  

DESDE  1965                              

                 

TUP  OFERECE  I SENÇÕES  DO  

TOEFL  PARA  MAIS  DE  20  

ESCOLAS  NO  TEXAS                  

                                

30,000

20+



TEXAS UNIVERSITY PATHWAY (TUP)

18 horas por semana de 

aprendizado intensivo de 

inglês 

Um plano de ação personalizado 

para navegar rapidamente o 

processo de inscrição da 

universidade

Acesso a mais de 20 faculdades e 

universidades por meio de isenções 

de TOEFL e admissão condicional

Ganhe oportunidades sociais, 

culturais e estágios com e sem 

remuneração.  

12 horas por semana de 

aprendizagem 

suplementar e práticas 

orientadas 

 
Ganhe varias opcoes de 

créditos (periodos de carga 

horaria) na faculdade 

hello!



CUSTO DO PROGRAMA: 
US $ 5.000 por um periodo de 7 semanas, mínimo de 2 períodos 

Incluido no 
preco 

Custo de ensino 
e livros 

Plano de 
saúde 

Academia de 
Ginastica

Tutoria Excursões e 
viajens

Atividades 
estudantis

Conselhos 
acadêmicos

Total Estimated Expenses

Despesas pessoais 

Custos totais estimados 

Custos do Programa 

7 semanas

 US$5,000 US$10,000 US$15,000 US$25,000

US$2,800 US$5,600 US$8,400 US$16,800

US$7,800 US$15,600 US$23,400 US$41,800

14 semanas 21 semanas 1 ano



CRITÉRIO DE ADMISSÃO: 
Colegial Formado (com prova)

F-1 Visa elegível

Desejo de entrar e se 

matricular em uma 

universidade dos EUA

Necessario ter proficiência 

intermediária em inglês 

(com teste aprovado como 

prova) 

Pontuação mínima de proficiência do TUP

O TUP aceita os seguintes resultados de testes 

TOEFL  

                  

   

32+        

               

$205      

                 

IELTS    

                  

 

4+           

           

$225      

                 

DUOLINGO  

                    
TIEP test      

                 

130+      

                 

Incluído na taxa de 

inscrição de US $ 100

31+        

               

$49        

               



A DIFERENÇA DA TIEC
Turmas pequenas, horas 

dedicadas para 

aprendizado individual

Localizado a poucos passos do 

campus da Universidade do Texas, 

no centro da vida estudantil da 

cidade de Austin, Texas.  

Todas as classes convenientemente 

localizadas em um prédio seguro

Assistência na localização de 

moradias, facilmente acessível por 

transporte público, ambiente seguro 

e de apoio

Instrutores e consultores de 

qualidade com mestrado e 

doutorado

Reputação pela excelência 

em todo o mundo



Horário Semanal do TUP 

Segunda a Quinta-feira 
30 horas por 

semana 
Sexta-feira  Aula/Tempo

1. 8:30AM - 10:45AM

+4 horas de 

estágio 

flexível para 

estudantes 

que 

querem ser 

professores

Classes niveladas: 

Gramática / Ouvir / Falar e Ler / Escrever 

A. Tutoria em pequenos grupos (4 horas por semana) 

B. Classes de grupos pequenos personalizados, os tópicos 

variam de acordo com o nível (4 horas por semana) 

                   - Preparação para o TOEFL 

                   - Workshop de Admissões Universitárias 

                   - Oficina de habilidades de sucesso do aluno 

C. Cursos on-line TIEP (4 horas por semana) 

D. Curso universitário online (4 horas por semana) 

E. Laboratório de Idiomas (4 horas por semana) 

Classes niveladas, atenção individualizada, agendadas em 4 dias por semana : 

à tarde 

aprendizagem 

suplementar:  

 

2:15PM - 4:15PM 

SF/QF or TF/QF 

 

Opção A a E

Descanso

2. 11:00AM - 1:15PM

18 horas  da 
TIEP 

instruções 

12 horas de 
aprendizagem 

suplementar





PORQUE TEXAS? 
Uma das grandes cidades mais seguras dos Estados Unidos 

Eleito o "Melhor lugar para morar na América"

Oferece temperaturas amenas e uma média de 300 dias de sol por 

ano

Cidade tecnológica de crescimento mais rápido nos Estados Unidos

Destino de viagem: 20 milhões de visitantes por ano 

PORQUE AUSTIN: 

# 1 para Engenharia de Petróleo, Texas A&M University 

# 1 para segurança cibernética, Universidade do Texas San 

Antonio 

# 2 para a formação de professores, Texas State University 

Classificadas como melhores universidades em justiça criminal, 

enfermagem, negócios, empreendedorismo e muito mais. 

Educação de qualidade com um preço acessível: 

Capital do Texas, capital da música ao vivo do mundo:

PORQUE UNIVERSIDADES DO TEXAS:



PROCESSO DE MATRICULA:

Apply at 
TIEP.edu

# 2: pague US $ 100 
para matricula 

#7: Pague 
mensalidades para 
reservar seu lugar 

no programa 

#4: Envie cópia do 
passaporte, 
comprovante de 
suporte financeiro

#6: Receba o I-20, 
pague a taxa SEVIS, 

faça um 
agendamento com a 

embaixada, e 

#1

#3: Envie as transcrições 
de graduacao do ensino 
colegial e os resultados 

dos testes de proficiência

#5: Você será 
contatado se aceito

#8: Vá para 
Austin, TX para 

orientação!



Contact Us: 

Angelique Pearson 

Coordenador de Engajamento 

Internacional 

O Email: Angelique@TIEP.edu 

Telefone: 512-477-9283 ext. 137 

 

TIEP.edu TIEC.org

@Texas Intensive English

@Texas International 
Education Consortium

@TIEPaustin

@TIEP Austin

@TexasConsortium



MISSÃO DE TIEC:
O TIEC, Texas International Education Consortium é uma organização sem fins 
lucrativos comprometida em criar relacionamentos duradouros entre o ensino 

superior do Texas e colegas do mundo todo por meio da colaboração, co- 
criação e compartilhamento de conhecimento e valores. Representamos 31 

universidades públicas do Texas e administramos o programa de inglês 
intensivo mais estabelecido no estado. 


