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ELS.edu/Study2  

Tenha êxito.
Estude Inglês. Explore.

O ELS lhe oferece uma variedade de caminhos para adquirir 
as habilidades na língua inglesa tão fundamentais para o 
sucesso profissional e acadêmico nos dias de hoje— repletos 
de descoberta e aventura, novos amigos e novas culturas, 
aprendizado e realizações.

Ao escolher o ELS, você estará investindo em seu futuro. Oferecemos mais de 80 
locais, muitos dos quais se encontram em câmpus universitários. Nossos centros estão 
totalmente equipados com Centros de Tecnologia de Idiomas de última geração e 
professores excelentes e qualificados. Oferecemos serviços completos de admissão 
universitária, preparação de testes e cursos de inglês altamente respeitados. E com 
uma rede de mais de 650 universidades parceiras, quaisquer que sejam seus objetivos 
na língua inglesa, você poderá confiar no ELS para poder alcançá-los.

PREPARE-SE PARA O SUCESSO.
COMECE SUA JORNADA AQUI.



      O que mais gosto do curso de inglês (ESL) da SAU é que as turmas são 
pequenas e, por isso, cada aluno tem a oportunidade de receber bastante atenção 
dos professores. Quando cheguei aqui, eu só sabia algumas frases, mas agora 
posso entender inglês e me comunicar no dia a dia muito facilmente.

A 6ª escola pública mais barata dos EUA*

Turmas Pequenas

Fácil transição do curso de inglês (ESL) aos cursos 
de graduação/pós-graduação sem a necessidade de 

testes de proficiência (como o TOEFL ou IELTS)

Alunos do curso de inglês (ESL) são 
considerados alunos de período integral da 

SAU com todos os benefícios e privilégios

Alunos do curso de inglês (ESL) podem 
ser admitidos condicionalmente nos 
cursos de graduação/pós-graduação

Ambiente seguro e limpo com 
pessoas amigáveis

Inglês como
Segunda Língua

- Diana

www.SAUmag.edu/ESL
Email: ESL@SAUmag.edu

Southern Arkansas University

*www.affordablecolleges.com
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innovate

#1Universidade
Inovadora
dos EUA
(U.S. News  
and World Report)

#1Universidade Pública
Escolhida por
Estudantes
Internacionais
(Institute of International  
Education)

#1Maior
Universidade
Pública
dos EUA
(U.S. Department  
of Education)

#1Produtora de 
Bolsistas da
Fulbright
(U.S. News  
and World Report)

                      dois programas 
criados exclusivamente para você na 
Arizona State University.

Obtenha 24 ou 25 créditos 
acadêmicos (1º ano) válidos para 
alguns dos cursos de graduação 
da ASU.
Os créditos que você obtém no programa 
“ASU-USA Pathways” são transferíveis para 
outras importantes universidades dos EUA.*

Entre com facilidade no Sistema 
Educacional Americano
Aprenda com americanos e outros alunos 
internacionais em aulas onde você pode 
contar com o apoio dos professores, e faça 3 
períodos para completar 2 períodos de cursos.
Admissão Garantida na ASU como 
estudante de segundo ano
Os alunos que completarem nosso 
programa de três período com uma média 
GPA de 3.0 terão admissão garantida no 2º 
ano em alguns dos cursos de graduação em 
Negócios ou Artes e Ciências.
Um Novo Começo
Somente o GPA obtido no “ASU-USA 
Pathways” é levado em consideração na 
admissão em um dos cursos acadêmicos 
vinculado a ele. 
Alojamento Garantido no Câmpus
Os alunos têm alojamento garantido 
no “West Campus”. Prospere em um 
ambiente hospitaleiro e desfrute de uma 
rica experiência cultural e um contato 
próximo com os estudantes americanos.
Início no outono ou primavera. 
Comece seu caminho para o futuro!

 

1>Comece seu curso universitário com 
total apoio acadêmico e ajuda na língua 
inglesa no programa Pathways ASU-USA.
  

2>Aprenda inglês no maior 
Programa Intensivo de Inglês 
(IEP) dos EUA.

Mais de 100 educadores com grau de 
mestrado ajudam você alcançar suas 
metas.
Nossos Alunos
Os alunos do “Global Launch” vêm de mais 
de 160 países. O tamanho médio de nossas 
turmas é de 15 alunos por professor, e a 
maioria se transfere para os cursos acadêmicos 
da ASU famosos mundialmente.
Admissão Condicional na ASU 
Os alunos que não satisfaçam os requisitos 
de proficiência em inglês da ASU podem 
ser admitidos em um curso de graduação na 
condição de que adquiram proficiência na 
língua inglesa no “Global Launch”. 
Isenção do TOEFL 
Os alunos que completam com sucesso o 
nível Avançado 2 do “Global Launch” não 
são obrigados a apresentar a pontuação do 
TOEFL ou IELTS para obter admissão na 
maioria dos cursos de graduação e pós-
graduação da ASU.
Matérias Principais e Eletivas
Alunos de tempo integral estudam 21 horas por 
semana, as quais incluem 3 matérias principais 
e uma eletiva. 4 áreas de eletivas diferentes 
são oferecidas com mais de 25 matérias 
eletivas diferentes. As áreas de eletivas incluem: 
Negócios, STEM (Sigla em inglês para referir-se 
a cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática), Hotelaria/Turismo e Estudos Gerais.
Início 5 vezes por ano no outono, 
primavera e verão, em sessões de 4 e 8 
semanas. Inscreva-se Já! 

Phoenix

Arizona

California

Nevada

Grand Canyon 
National Park

San Francisco

Los Angeles

Las Vegas

San DiegoU.S.A.

DESCUBRA

Increva-se já. |   Informe-se.   |  Contate-nos.

*Transferência sujeita à política específica 
de transferência universitária..

Increva-se já. |   Informe-se.   |  Contate-nos.



   

Estude Inglês na Califórnia no

American Language Center (ALC)
“Sua conexão em Inglês com o mundo”

17885-16

Curso Intensivo de Inglês Acadêmico (AIEP)
uclaextension.edu/aiep

• Preparação para faculdades e universidades americanas e 
para os prestigiados programas profissionalizantes da 
UCLA Extension  

• Preparatório para o TOEFL iBT
• Programas de período integral disponíveis o ano todo
• Cursos de 12, 10 e 6 semanas

Curso Intensivo de Comunicação em Inglês (IECP)
uclaextension.edu/iecp

• Reforce suas habilidades de conversação e audição na 
língua inglesa

• Cursos de período integral disponíveis o ano todo
• Cursos de 12, 11, 4 e 3 semanas
• Preparatório para o TOEFL iBT 

Programa de Preparação para Mestrado
premasters.uclaextension.edu

• Preparatório para o GMAT, GRE, TOEFL iBT e/ou IELTS
• Prepara alunos internacionais para cursos de pós-

graduação nos EUA
• Desenvolve o pensamento crítico, leitura acadêmica, 

redação e técnicas de apresentação
• Orientação no preenchimento dos formulários de inscrição 

dos cursos de pós-graduação

“  Na UCLA Extension melhorei bastante minha gramática e 
meu vocabulário em inglês. Os cursos são interessantes e 
os instrutores são profissionais de alto nível.”

 

 — Olga Marina, Cazaquistão, AIEP

uclaextension.edu/studyatalc | alc@uclaextension.edu | 001.310.825.9068
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Caro Leitor,
Nunca houve melhor época 
para estudar nos EUA do que 
agora. A economia global 
atual requer profissionais com 
experiência internacional e 
domínio excelente do inglês. 
Faça um curso de inglês num 
dos programas da EnglishUSA 
ou UCIEP, dotados dos 
padrões mais altos de 
qualidade de ensino e serviços 
estudantis.

Escolha os EUA pela 
beleza do nosso país. Escolha 
os EUA pelas inumeráveis 
atrações culturais, históricas 
e recreativas. Escolha os 
EUA por suas universidades 
excelentes e pelas várias 
oportunidades educacionais. 
Escolha o melhor em termos 
de qualidade para aproveitar 
ao máximo este investimento 
no seu futuro. Escolha estudar 
nos EUA.

Suzanne Panferov
UCIEP President
Director, Center for  
English as a Second  
Language (CESL) 
University of Arizona 
www.uciep.org

Estudar nos Estados Unidos 
não apenas me proporciona 
excelentes cursos e 
certificados. A experiência 
diz algo sobre quem você 
é. Viver e estudar em outro 
país—especialmente onde 
sua língua e cultura não são 
as mesmas—é um desafio, 
requer coragem e uma 
atitude positiva. Às vezes, 
essas características são mais 
importantes do que o meu 
próprio diploma. Nos Estados 
Unidos o sonho é possível!

 Landry ALEMANHA

Estou estudando em Wroclaw, 
Polônia, mas quero começar 
meus estudos nos EUA dentro 
de dois anos. Primeiramente, 
quero aprender bem a língua 
e depois ir para o exterior. 
Estou interessado em várias 
faculdades. Elas me enviaram 
seus catálogos informativos 
e estou muito satisfeito com 
as possibilidades. Na minha 
opinião, o site de vocês é 
muito útil. Tenho uma ampla 

variedade de possibilidades e 
posso escolher exatamente o 
que quero estudar. Obrigado! :)

 Paulina POLÕNIA

A revista Study in the USA® 
esclarece minhas dúvidas 
sobre os EUA. Através dela fico 
sabendo das oportunidades 
que são oferecidas a 
estudantes internacionais  
nos EUA.  

 Malaku PAÍSES BAIXOS

O meu orientador me deu 
uma cópia de sua revista, 
a qual me ajudou muito na 
minha decisão de estudar nos 
Estados Unidos. Obrigado pela 
inspiração! :)

 Senko JAPÃO

Vocês estão fazendo um 
ótimo trabalho. Sou orientador 
educacional e recebi uma 
cópia da revista Study in the 
USA® durante a última feira de 
Bangkok. Vou fazer com que 
nossos alunos do ensino médio 
fiquem bem atualizados sobre 

o processo de admissão das 
universidades dos EUA.

 Junjun TAILÂNDIA

Adorei sua revista porque 
ela é fácil de ler e oferece 
dicas úteis para estudantes 
internacionais. Gostei do artigo 
sobre como preparar-se para 
a entrevista do visto e sobre 
as despesas educacionais. 
Continuem o bom trabalho!!

 Gianina ITÁLIA

O QUE VOCÊ DISSE!

RENAIT STEPHENS CEO/Publisher     JENNIFER PRIVETTE Editor and Assistant Publisher

SUTTON LONG Magazine Art Director     JANE STAGG Production Manager

BETH GREENE Director of Sales/Marketing     TRISH BRUNO Director of Publications/Online

EVE FLORIN Associate Publisher     PEGGY J. PRINTZ Past Publisher 

WESLEY COSTA Director of Operations     SANDRA HALLADEY, SIMON HAMLIN Sales Associates

IRENE GAZALI, ALLAN LEAL, SANDRA SPEAR Graphic Design

JUDD BUNDY Senior Web Developer     TRAVIS DRAGESET Marketing and Social Media Specialist

Patricia Szasz
President
EnglishUSA
www.englishusa.org

@studyintheusa

Siga-nos  
no Instagram

Visite-nos em StudyUSA.comCONTATE-NOS!
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Um diploma da 
WSU abre as portas 
para você!
Nos 125 anos desde a fundação 
da WSU, aproximadamente 250 
mil alunos conseguiram sucesso 
profissional através da educação 
que a universidade proporciona. 
Escolha entre mais de 200 áreas 
de estudo na WSU — muitas 
das quais receberam honras 
nacional e internacionalmente por 
excelência.

• 90 cursos de graduação
• 67 cursos de mestrado
• 46 cursos de doutorado
• 2 programas profissionais

O Centro de Inglês Americano 
Intensivo (IALC) da WSU oferece 
5 sessões de oito semanas o 
ano todo, possiblitando que 
você comece a estudar inglês a 
qualquer momento.

•  Inglês intensivo de níveis de 
iniciante a avançado   

• Preparação para estudos  
acadêmicos 

•  Turmas pequenas e instrutores 
experientes

•  Preços razoáveis 

•  Eventos sociais e culturais

•  Credenciado pela CEA 

• A conclusão do curso satisfaz 
o requisito de proficiência na 
língua inglesa para admissão 
na WSU 

INSCREVA-SE AQUI: www.ialc.wsu.edu

Admissão no IALC e nos Cursos de 
Graduação da WSU
E-mail: international@wsu.edu
Fone: +1-509-335-8117
INSCREVA-SE AQUI: www.ip.wsu.edu
A Washington State University é credenciada pela Comissão 
de Faculdades e Universidades do Noroeste. Reafirmada 
mais recentemente em 2013, a WSU vem sendo credenciada 
continuadamente pela autoridade de educação superior 
regional desde 1918. O Centro de Inglês Americano Intensivo é 
acreditado pela CEA e é membro da AAIEP. 

StudyUSA.com    Edição em português  7



Florida International University   

Oferecendo cursos de  
inglês como segunda  
língua desde 1978

  Programa Intensivo de Inglês

  Programa Intensivo de 
Conversação

  Preparação para o TOEFL

  7 níveis de instrução

  Laboratório moderno de 
línguas

  Programas de 10 ou 5 semanas

  Acomodações no próprio 
campus

Para mais informações,
contactar:
The English Language Institute
Florida International University
Miami, Florida 33199  U.S.A.
Telefone: (305) 348-2222
Telefax: (305) 348-2959
e-mail: eliinfo@fiu.edu
http://www.eli.fiu.edu

Educação para a Vida.

• Níveis de iniciante a avançado
• Campus seguro e agradável
• Preparação universitária
• Turmas pequenas
• 21 a 23 horas de aulas por semana
• Cursos no outono e primavera de 14 semanas
• Curso de verão de 12 semanas
• Acesso a todas as instalações universitárias
• Custo de vida baixo
• Excursões e atividades sociais
• Próxima de Mineápolis/St. Paul
•   Wi-fi e salas de aulas inteligentes

O Centro de Inglês Intensivo da Dr. Michael Schwartz

Director, Intensive English Center

Department of English

St. Cloud State University

Building 51 Rm 107

720 4th Ave S.

St. Cloud, Minnesota 56301-4498 USA

www.stcloudstate.edu/iec
• Fone: (320) 308-3062            • Fax: (320) 308-5524              • E-mail: iec@stcloudstate.edu

Belíssima localização no Rio Mississippi

8  Study in the USA®    Edição em português



Energize seu intelecto

Cerque-se de ideias,  
inovação e inspiração.
Fundada em 1872, a Virginia Tech, a maior e mais completa 
universidade da Virgínia, está entre as melhores universidades de 
pesquisas dos Estados Unidos.

Com mais de 31.000 alunos, a Virginia Tech, mais conhecida 
pelos seus cursos de arquitetura e engenharia, oferece cursos 
reconhecidos mundialmente nas áreas de administração, educação, 
agricultura, artes e ciências, recursos humanos, reflorestamento e 
recursos de vida selvagem, e mediciana veterinária.

Estão disponíveis cursos intensivos de inglês e admissão condicional 
para os cursos de graduação.

Contate-nos em lci-info@vt.edu

Classificações —

n Entre as 100 Melhores Faculdades Públicas em Custo/Benefício 
pelo Kiplinger’s Personal Finance

n A 25ª melhor universidade pública pelo U.S News and World 
Report

n Entre as 5 melhores dos EUA em  
arquitetura

n A 8ª em engenharia
n A 27ª em administração

www.vt.edu
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Somos mais do que uma escola. Somos uma família!

info@iei.edu
+1 (615) 327-1715 www.iei.edu

Aspectos Acadêmicos:
 Seis níveis: inciante a avançado
	 Inglês	para	fins	acadêmicos
 Preparação para o TOEFL, IELTS e TOEIC
 Preparação para a universidade

Atividades:
	 Atividades	semanais	-	sociais,	esportivas	e	 

culturais
 Parceiros de conversação americanos
 Festa de aniversário e almoço internacional
 E muito mais!

Serviços para o Estudante:
 Orientação universitária
 Programa de famílias hospedeiras
 Recepção no aeroporto

Experimente Nashville, Tennessee!
 Um lugar barato e seguro para se viver e estudar
	 A	Cidade	Musical	dos	EUA	-	Diversidade	cultural
 Clima agradável

Junt
e-se

 à 

Noss
a 

Fam
ília

 Aprenda   
 com 
Prazer

Nashville - Tennessee

UNIVERSITY OF  CALIFORNIA,  SAN DIEGO 
www.ip.extension.ucsd.edu 

PROGRAMAS DE LÍNGUA INGLESA
•	Conversação
•	Inglês Acadêmico
•	Inglês Jurídico
•	Inglês Médico
•	Inglês para Negócios
•	Pré-Universitário
•	Preparatório para o TOEFL

PROGRAMAS DE CRÉDITOS UNIVERSITÁRIOS
•	Estudos Universitários e Profissionais
•	Curso de Verão
•	Conexões Acadêmicas Internacionais

PROGRAMAS DE CERTIFICAÇÅO PROFISSIONAL
•	Fundamentos de Negócios
•	Gestão de Negócios
•	Ensino de Inglês como Língua 

Estrangeira (TEFL)
•	Estudos Especiais em TEFL

EMAIL: ipinfo@ucsd.edu

PROGRAMAS INTERNACIONAIS DA EXTENSÁO

Centro Estudantil da UC San Diego

10  Study in the USA®    Edição em português



Cursos Profissionalizantes Acelerados (ACPs)
Aumente seu conhecimento profissional e habilidades 
de negócios globais com nossos cursos de 3, 6 e 9 
meses.
n  Administração de Empresas
n  Operações e Gestão de Negócios Internacionais
n  Finanças Internacionais
n  Gestão Global de Recursos Humanos
n  Direito Empresarial Internacional
n  Marketing
n  Mídia e Comunicações Globais
n  Ciência de Dados e Analítica Preditiva para Professionais de 

Negócios
n  Turismo Internacional e Hotelaria
n  Gerenciamento de Projetos
n  Engenharia de Desenho de Comunicações de Sistemas 

Embarcados
n  Ensino de Inglês como Língua Estrangeira (TEFL)

• OBTENHA SUA DIFERENÇA EM UMA DAS 10 MELHORES UNIVERSIDADES PÚBLICAS DOS EUA

• UTILIZE NOVAS HABILIDADES E CONCEITOS EM SITUAÇÕES DE TRABALHO DO MUNDO REAL

•  CURTA A FANTÁSTICA COSTA DA CALIFÓRNIA E  SEU DINÂMICO CLIMA EMPRESARIAL

Fone: +1-949-824-5991  
Email: ip@extension.uci.edu 
ip.extension.uci.edu      

More e Estude  
                    n o  S u l  d a  C a l i f ó r n i a !
More e Estude

ACP	 ACP	 		Estágio

Também Disponíveis Programas de Preparação Universitária para Estudos de Graduação de Pós-Graduação

Estágio (e preparação para o OPT)
Encare projetos de trabalho, obtenha créditos 
acadêmicos e faça contatos profissionais nesses três 
meses de trabalho não remunerado.
n  Opcional após todos os cursos ACPs
n  Receba orientação e apoio da equipe de estágios
n  Preparação para o Treinamento Prático Opcional (OPT):

 

Cursos de Língua Inglesa
Melhore seu inglês para avançar sua carreira 
profissional e/ou estudar em universidades 
americanas.
n  Curso de Inglês Intensivo (ESL) de 10 semanas
n   Cursos de 4, 8 e 12 semanas de Inglês Empresarial e 

Conversação & Cultura

Universidade da
Califórnia, Irvine

OPT
Trabalho	remunerado	

por	até	12	meses



PORQUE  
ESTUDAR  
NOS EUA?



VIVER E  
ESTUDAR EM  

UM OUTRO PAÍS—
ESPECIALMENTE 

ONDE NÃO SE FALA 
SUA LÍNGUA—É UM 
DESAFIO, REQUER 
CORAGEM E UMA  

ATITUDE POSITIVA.

T alvez você queira o que há de me-
lhor em termos de educação. Talvez 
você queira acelerar a sua carreira 

aperfeiçoando o seu inglês enquanto tra-
balha com os melhores profissionais da sua 
área. Quaisquer que sejam seus motivos, uma 
coisa é clara—o próximo passo é ir aos EUA, 
o que te ajudará a atingir suas metas enquan-
to se diverte!

Você lê sobre os EUA todos os dias 
nos jornais, assiste filmes de Hollywood, 
ouve músicas americanas, assiste videocli-
pes americanos e conversa com pesso-
as dos EUA. Só vivendo nos EUA você 
realmente consegue adquirir fluência em 
inglês e adquirir uma apreciação e conhe-
cimento profundos da cultura americana.

A vida nos EUA provavelmente será 
diferente daquilo que você espera. Você 
vai ter uma surpresa agradável ao desco-
brir que as imagens de filmes e programas 
de televisão nem sempre são verdadei-
ras. Ou seja, os americanos existem em 
diversos tamanhos, cores e formas. Os 
americanos, de um modo geral, são muito 
simpáticos e estão interessados em conhe-
cê-lo e conhecer mais sobre o seu país. 
Os EUA têm muito a oferecer a qualquer 
estudante internacional: o melhor e mais 
renomado ensino do mundo; cidades ec-
léticas e lindos parques naturais; eventos 
artísticos, culturais, políticos e esportivos 
e uma população multicultural.

Diversidade
A geografia e popu-
lação americanas são 
incrivelmente variadas. 
Onde quer que você decida 
estudar, você encontrará uma 
cultura regional rica em história, 
tradições e costumes locais. Os EUA 
são uma sociedade multirracial que ainda 
recebe novos imigrantes, o que torna o país 
um lugar muito dinâmico e animado para 
se conhecer. Embora os estudantes devam 
tomar cuidado em alguns locais, na maioria 
dos EUA as ruas e as universidades são segu-
ras e limpas.

Diferenças
As universidades americanas podem ser dife-
rentes das do seu país de várias formas. Para 
começar, as turmas são geralmente pequenas. 
Pode haver de dez a vinte alunos em uma sala 
de aula; estudar nos EUA significa receber 
o grau de atenção pessoal de que se precisa 
para ter êxito. Durante as aulas, incentivam-
-se os estudantes a participar das discussões. 
Os professores atendem os alunos em seus 
gabinetes e até fazem refeições e tomam café 
com os alunos. O relacionamento próximo 
entre estudantes e o corpo docente serve de 
motivação aos estudantes e dá uma abor-
dagem pessoal ao currículo. Estudar nos 
EUA lhe dá a oportunidade de contar com 
um mentor na sua área profissional, um re-
curso valioso.

Você pode se surpreender com a dis-
posição do professor para desafiar a auto-
ridade estabelecida. A liberdade acadê-
mica é uma das características intrínsecas 
nas universidades americanas.

Você perceberá que existem diferen-
tes perspectivas sobre o aprendizado. Nos 
EUA, os estudantes são treinados para 
observar e analisar um problema, para en-
tão resolvê-lo. Você deve ouvir o ponto de 
vista dos colegas de classe e então discutir 
seus pontos de vista. A meta é pragmáti-
ca, para que você adquira confiança e ca-
pacidade para organizar e apresentar um 
argumento.

A maioria dos universitários america-
nos moram no próprio câmpus ou perto 
dele. Quando você estiver estudando nos 
EUA, terá muitas oportunidades para 

participar 
de atividades 
planejadas e in-
formais com outros 
estudantes, tais como ca-
minhadas em trilhas, visitas 
a museus, excursões para outras 
cidades e várias atrações turísticas. 
Imagine visitar Nova Iorque e tomar 
a balsa para a Estátua da Liberdade! Essa 
interação com outros estudantes melho-
rará a sua capacidade linguística. Seus co-
legas também lhe ensinarão sobre a cultu-
ra americana e sobre as diversas culturas 
presentes em qualquer câmpus nos EUA.

Na vanguarda
Enquanto estiver estudando nos EUA, você 
estará em contato com alguns dos desenvol-
vimentos tecnológicos mais avançados. Os 
EUA são líderes em muitas áreas tecnológi-
cas. Pode ser que você tenha a sorte de co-
nhecer ou até mesmo estudar com os melho-
res acadêmicos da sua área de interesse. Por 
que não estudar com os melhores?

Estudar nos EUA vai deixar você 
impressionado. Vai mudar sua perspec-
tiva de vida de um modo permanente. 
Garantimos que, ao voltar para casa, você 
será alguém diferente: mais confiante, 
mais aberto e informado, um cidadão 
do mundo com uma perspectiva muito 
mais ampla!

Study in the USA®  pode ajudá-lo a 
embarcar nessa viagem acadêmica em-
polgante e a tomar a próxima decisão—
onde estudar.  
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T odos os anos, dezenas de milhares 
de estudantes vão aos Estados Uni-
dos por várias razões. Muitos vão 

para se preparar para entrar em “colleges” 
(faculdades) e universidades nos Estados 
Unidos; outros vão para aprender inglês e 
conhecer o estilo de vida americano. Alguns 
vão para aperfeiçoar o inglês e tornar-se 
qualificados para um emprego melhor em 
seus países de origem.

Talvez um curso de inglês não esteja na 
sua lista de prioridades e você acha que já 
sabe inglês o suficiente. Apesar disso, você 
deveria considerar a possibilidade de fazer 
um curso completo, especialmente um 
curso intensivo. Melhorar suas habilidades 
na língua inglesa aumentará as suas chances 
de uma pontuação maior no TOEFL ou 
IELTS, o que significa que você terá mais 
opções de “colleges” e universidades, uma 
vez que os requisitos de admissão variam 
de instituição para instituição. E com o 
domínio da língua inglesa, o seu aproveita-
mento nas salas de aulas será muito melhor.

O ambiente de sala de aula e o sistema 
de educação superior dos Estados Unidos é 
bem diferente. Espera-se que você parti-
cipe de discussões em sala de aula, compar-
tilhe suas opiniões, debata e explique seu 
raciocínio, faça apresentações na sala de 
aula e trabalhe em grupo com seus cole-
gas de classe. A sua participação em sala de 
aula, testes, exames e projetos, serão fatores 
que influenciarão as suas notas.

Tipos de cursos de inglês
Os Estados Unidos é um lugar grande e 
diversificado com todos os tipos de uni-
versidades e faculdades—urbanas, rurais, 
grandes e pequenas, públicas e particulares - 
além de escolas particulares de inglês. Apre-
nder ou melhorar o inglês lhe dará uma boa 
base para a sua educação universitária.

Cursos em “colleges” e universidades
Muitos “colleges” e universidades oferecem 
cursos intensivos de inglês de tempo inte-
gral. Para a obtenção do visto de estudante, 
o curso intensivo de inglês deve ter uma car-
ga horária mínima de 18 horas por semana. 
A maioria dos cursos intensivos tem entre 
20 e 25 horas por semana de aulas.

Uma das vantagens desses cursos, é que 
os estudantes podem hospedar-se no cam-
pus e usufruir de todas as instalações como 
a biblioteca, as áreas de recreação e esporte, 
etc. Além disso, podem praticar inglês com 
os estudantes universitários que conhecem 
nos alojamentos e refeitórios.

CURSOS DE

Como está o seu inglês?  
Perguntas simples para você responder..

 Você consegue entender inglês quando  
assiste TV, filmes ou ouve música, mas tem  

problemas ao tentar entender falantes da língua  
inglesa, mesmo em situações básicas?

 Você tem problemas para entender e  
usar verbos preposicionados e expressões  

idiomáticas com naturalidade?
 A sua pronúncia e sotaque fazem você sentir-se 

nervoso ao falar inglês em grupos?
 Você acha seu vocabulário muito básico  

para expressar todas as ideias que gostaria  
de expor ou discutir?

 Você já alcançou o resultado que precisa no TOEFL, 
mas precisa de experiência para expressar-se em um 

ambiente de sala de aula do estilo americano?
 Já fez o TOEFL e obteve a pontuação necessária  

mas ainda precisa de prática para uma participação  
mais ativa em uma sala de aula americana?

Cortesia de Martha Hall Ed.M., Diretora da New England School of English (NESE)

INGLÊS
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STATE CENTER 
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT

OBTENHA UMA EXCELENTE EDUCAÇÃO A 
PREÇOS ACESSÍVEIS NA BELA CALIFÓRNIA

1525 East Weldon Avenue Fresno CA 93704 | (559) 226-0720www.scccd.edu
fresnocitycollege.edu reedleycollege.edu cloviscollege.edu

FRESNO CITY COLLEGE REEDLEY COLLEGE CLOVIS COMMUNITY 
COLLEGE

A primeira faculdade de dois 
anos (“community college”) da 
Califórnia fundada em 1910
• Excelente programa para estudantes 

internacionais representado por mais 
de 45 países de todos os continentes

•	 População	estudantil	diversificada	com	
mais de 22.000 alunos

• Grande variedade de aulas em mais 
de 200 cursos

• Oferece cursos de inglês para 
melhorar suas habilidades no idioma 

• Obtenha um diploma universitário ou 
transfira-se	para	uma	universidade	ou	
faculdade

• Próxima de São Francisco e Los 
Angeles

• Localizada na região central do Vale 
de San Joaquin onde prosperam a 
indústria e a agricultura

• Programa de Honras Leon S. Peters
• 20 times esportivos interuniversitários

O Reedley College continua a se 
desenvolver, criando oportunidades 
de	sucesso	nos	campos	profissionais	
e educativos. O Reedley College é uma 
faculdade de dois anos (“community 
college”) credenciada, com seu câmpus 
principal localizado em Reedley e dois 
centros universitários adicionais em Madera 
e Oakhurst. A faculdade é membro das 
associações esportivas Central Valley, Big 8 
e Golden Coast para onde envia 11 times 
esportivos masculinos e femininos para 
suas competições.
• Opção de mais de 100 cursos superiores 
e	profissionalizantes	para	estudantes

• A maior fazenda-escola (121 hectares) 
do estado dentro de um câmpus 
universitário	e	uma	floresta	de	323	
hectares que faz parte do programas de 
Recursos	Naturais	e	Reflorestamento

• Programa de Honras Pete P. Peters
• Uma de apenas 11 faculdades de dois 

anos (“community colleges”) da Califórnia 
que oferecem alojamento no câmpus

Em julho de 2015, o Clovis 
Community College foi credenciado 
e nomeado a 113ª faculdade de dois 
anos (“comunity college”) do estado da 
Califórnia
• Mais de 1.000 cursos oferecidos
• 40 cursos universitários de dois anos
• 20	cursos	com	certificado	de	

conclusão
• Obtenha créditos transferíveis para 

universidades dos sistemas CSU e UC 
por uma fração do preço dos cursos 
cobrado por tais universidades

• Vários recursos estudantis gratuitos
• Um câmpus com cultura bem 

dinâmica
• População	estudantil	diversificada	com	

mais de 7.500 alunos 
• Programa de Honras Leon S. Peters
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Outra vantagem de fazer um cur-
so de inglês em um “college” ou uni-
versidade é que os alunos com visto 
F-1 podem trabalhar no campus até 
20 horas por semana.

Normalmente os cursos de inglês 
não fazem parte dos cursos acadêmi-
cos das universidades. Estar matricu-
lado em curso de inglês, não significa 
estar admitido automaticamente na 
universidade. Entretanto, há matéri-
as que são válidas como créditos que 
poderão ser utilizados nos cursos 
de graduação. Em algumas universi-
dades, os alunos de nível avançado 
podem cursar matérias dos cursos 
acadêmicos simultâneamente.

Cursos em escolas 
particulares
Algumas escolas particulares de in-
glês também preparam seus alunos 
para entrar em “colleges” e univer-
sidades americanas, e muitas estão 
situadas no próprio campus da 
universidade ou próximas a ele. Al-
gumas ficam em edifícios comerciais 
no centro da cidade ou em shopping 
centers. Algumas fornecem hospeda-
gem, outras não.

Nas escolas particulares, os 
horários podem ser mais flexíveis do 
que em muitos “colleges” e universi-
dades. Novas turmas podem ter iní-
cio semanalmente. Isso pode ser uma 
vantagem para os alunos interessa-
dos em estudos de curta duração.

Saiba como encontrar o curso 
certo para você

É importante pesquisar an-
tes de escolher a sua escola. Veja as 
escolas que aparecem neste exem-
plar da Study in the USA™ e visite 
StudyUSA.com para mais infor-
mações sobre cada uma das escolas; 
informações sobre as escolas estão 
traduzidas em várias línguas e você 
pode contatar as escolas direta-
mente. Visite o centro de orienta-
ção educacional mais próximo para 
obter mais detalhes que o ajudarão a 
selecionar as escolas de seu interesse.

Você está prestes a embarcar em 
uma interessante e recompensadora 
aventura. Escolha cuidadosamente 
para ter uma experiência maravilho-
sa e gratificante. 

Como devo 
escolher o curso 
de inglês?
1/ Pense no tipo de curso que 

gostaria de fazer. Prefere um 
curso acadêmico e sério ou um curso 
descontraído de férias?

2/ Quanto pretende gastar com o 
preço do curso, hospedagem, 

refeições, atividades, livros, etc.?

3/ Onde você gostaria de fazer 
o curso? Em uma cidade 

grande, uma cidade pequena, num 
bairro residencial ou em uma parte 
específica do país?

4/ Descubra se os professores 
têm formação profissional e 

experiência.

5/ Quantos alunos em média por 
turma? O ideal seriam turmas 

de 10 a 15 alunos.

6/ Que tipo de hospedagem 
o curso oferece? O curso 

providencia a sua hospedagem ou 
o ajuda a encontrar a acomodação 
adequada?

7/ Quais os serviços prestados 
pela escola – orientadores para 

estudantes internacionais, assistência 
para admissão em faculdade ou 
universidade, orientação geral, 
assistência médica, orientação 
pedagógica?

8/ Que atividades extracurriculares 
são oferecidas? Existem 

associações ou equipes de esportes 
em que se pode participar?

9/ Qual é o ambiente da escola? 
É uma escola grande ou 

pequena?

10/ A escolar permite que 
estudantes de nível avançado 

frequentem cursos em alguma 
universidade ou faculdade nas 
redondezas?

11/ A escola é devidamente 
credenciada?

Organizações 
profissionais e 
credenciamento
Cursos intensivos de inglês 
que são credenciados ou 
que sejam membros de 
renomadas associações de 
cursos intensivos de língua 
inglesa, atendem os padrões 
de qualidade e foram 
avaliados rigorosamente. 
Para poder emitir 
documentos de imigração, 
os cursos intensivos de 
inglês dos EUA precisam 
ser credenciados por uma 
agência aprovada pelo 
governo.

AGÊNCIAS DE 
CREDENCIAMENTO
CEA (Commission on  
English Language Program 
Accreditation) 
O credenciamento da CEA 
significa que o curso de 
língua inglesa atende os 
padrões estabelecidos pela 
CEA para as instituições e 
cursos de língua inglesa.  
www.cea-accredit.org

ACCET (Accrediting Council 
for Continuing Education 
and Training) A ACCET 
credencia instituições que 
realizam cursos de educação 
continuada e treinamento 
sem direito a créditos 
universitários.
www.accet.org

ORGANIZAÇÕES DE CURSOS 
INTENSIVOS DE INGLÊS
Os cursos intensivos de 
inglês credenciados pelo 
UCIEP (Consortium of 
University and College 
Intensive English Programs) 
passam por avaliação 
rigorosa e visitas no local 
para obter o credenciamento.  
www.uciep.org

EnglishUSA  
A EnglishUSA define padrões 
de cursos intensivos de inglês 
e seus associados precisam 
obedecer os altos padrões 
para continuarem sendo 
membros.  
www.englishusa.org
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pesquisas
mais de 200 cursos

localização ideal
vida estudante

belo campus

Saiba mais em  www.international.ucf.edu envie um e-mail para  international@ucf.edu.

Siga seus sonhos. Venha estudar conosco!
Aprenda inglês no nosso Instituto de Língua Inglesa. 
Escolha entre mais de 200 programas de graduação!

A líder mundial de educação em aviação e espaço aéreo oferece mais de 
80 cursos de graduação e pós-graduação para estudantes que queiram 
realizar seus sonhos e aspirações de criar um mundo melhor. Com uma 
população estudantil diversificada de 125 nações, a Embry-Riddle, combina 
a excelência de seu corpo docente com instalações ultramodernas, 
laboratórios, salas de aulas e cursos on-line para oferecer uma rica 
experiência de aprendizagem. Você espera uma educação de primeira linha 
movida pela experiência; nós oferecemos tudo isso e mais.

 1.386.226.6115 | www.erau.edu/international 
international.admissions@erau.edu

A Líder em Aviação, Espaço Aéreo 
e muito mais…

Ciência Aplicada | Aviação | Negócios | Computadores & Tecnologia
Engenharia | Segurança & Inteligência | Espaço

ÁREAS DE ESTUDO

StudyUSA.com    Edição em português  17



EDUCAÇÃO
AMERICANO

O SISTEMA DE
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O sistema de educação americano oferece 
uma grande variedade de escolhas para 

os estudantes internacionais. Há uma tal 
variedade de escolas, cursos e locais, que as 
escolhas podem confundir os estudantes, até 
mesmo os americanos. Ao começar a buscar 
uma escola, é importante se familiarizar com 
o sistema de educação americano. Entender 
o sistema o ajudará a definir melhor suas es-
colhas e elaborar um plano de educação. 

A estrutura educacional
Escola primária e secundária
Antes de chegar à educação superior, os estu-
dantes americanos cursam a escola primária 
e secundária, totalizando 12 anos de estudos. 
Esses anos são chamados de primeira a dé-
cima segunda séries. Por volta dos seis anos 
de idade, as crianças americanas começam a 
escola primária, que é chamada comumen-
te de “elementary school”. Passam cinco ou 
seis anos lá e, em seguida, começam a escola 
secundária. 

A escola secundária consiste em duas 
fases: a primeira é chamada de “middle scho-
ol” ou “junior high school”, e a segunda fase 
é chamada de “high school”. Ao terminar a 
“high school” (12º ano), o aluno recebe um 
diploma ou certificado e poderá ir para uma 
instituição de ensino superior. 

Sistema de notas 
Assim como os estudantes americanos, você 
terá que apresentar o seu histórico esco-
lar (“academic transcripts”) como parte do 
seu pedido de admissão na universidade ou 
faculdade. O histórico escolar são cópias ofi-
ciais do seu trabalho acadêmico. Nos EUA, 
isso inclui as notas (“grades”) e a média pon-
derada (GPA, “grade point average”), que 
são medidas do seu desempenho acadêmi-
co. A avaliação do desempenho nos cursos 
costuma ser feita usando porcentagens que 
são convertidas em conceitos, isto é, notas 
expressas em letras. 

O sistema de avaliação e o GPA dos EUA 
podem ser confusos, especialmente para os 
estudantes internacionais. A interpretação 
das notas tem muita variação. Por exemplo, 

dois estudantes que frequentaram escolas di-
ferentes enviam seus históricos escolares para 
a mesma universidade. Ambos têm GPA 
de 3.5, mas um estudante frequentou uma 
high school normal, ao passo que o outro 
frequentou uma escola de prestígio com um 
currículo acadêmico mais rigoroso. A univer-
sidade poderá interpretar os GPAs diferente-
mente um do outro, porque seus padrões de 
avaliação sao totalmente diferentes. 

Portanto, é preciso ter em mente alguns 
pontos fundamentais: 

  Você deve descobrir o equivalente nos 
EUA do último nível de educação que 
você completou no seu país de origem. 

  Preste bastante atenção aos requisitos 
de admissão de cada universidade ou 
faculdade, bem como aos dos cursos de 
graduação específicos, que podem ser 
diferentes dos requisitos gerais de admis-
são à universidade.

  Esteja sempre em contato com um 
orientador educacional para ter certeza 
de que estará satisfazendo os requisitos 
de admissão. 

O seu orientador educacional poderá di-
zer se você precisará passar um ou dois anos 
adicionais preparando-se para a admissão em 
uma universidade americana. Se um estudan-
te internacional entrar em uma universidade 
ou faculdade nos EUA antes de estar qualifi-
cado para entrar em uma universidade no seu 
próprio país, o governo ou os empregadores 
de alguns países poderão não reconhecer os 
estudos feitos nos EUA. 

Ano acadêmico 
O ano letivo costuma iniciar em agosto ou 
setembro e vai até maio ou junho. A maioria 
dos novos estudantes começa no outono, por 
isso é uma boa ideia que os estudantes inter-
nacionais também comecem seus estudos 
universitários nos EUA na mesmo período. 
Há muita empolgação no início do ano leti-
vo e os estudantes podem fazer ótimas ami-
zades nessa época, quando estão se ajustando 
a uma nova fase da vida acadêmica. 

O ano acadêmico em muitas faculdades é 

composto de dois períodos chamados de “se-
mestres”. (Algumas escolas usam o calendário 
de três períodos, conhecido como sistema 
trimestral). Outras escolas dividem o ano em 
um sistema de quatro trimestres, incluindo 
uma sessão opcional de verão. Basicamente, 
quando se exclui a sessão de verão, o ano aca-
dêmico é composto de dois semestres ou de 
três trimestres. 

O sistema de educação 
superior dos EUA: Níveis de 
estudo 
Primeiro nível: Graduação 
(“Undergraduate”) 
Um estudante que frequenta uma faculda-
de ou universidade e que ainda não obteve 
o seu grau de bacharel, faz estudos em nível 
de graduação. Normalmente são necessários 
quatro anos para obter o bacharelado. Você 
pode começar seus estudos para obter o grau 
de bacharel em um community college ou 
em uma universidade ou faculdade de quatro 
anos. 

Nos primeiros dois anos de estudos, você 
geralmente terá que cursar uma variedade de 
matérias, chamadas de pré-requisito: litera-
tura, ciências, ciências sociais, artes, história, 

  Valor da 
Nota  Nota
A 93-100% 4.00
A- 90-92% 3.67
B+ 87-89% 3.33
B 83-86% 3
B- 80-82% 2.67
C+ 77-79% 2.33
C 73-76% 2
C- 70-72% 1.67
D+ 67-69% 1.33
D 60-66% 1
F 0-59% 1
I Incompleto 0

escala de notas

Um desafio foi o modo de matrícula nas matérias e a 
elaboração de um plano acadêmico. Eu realmente não sabia 
o que estudar porque podia escolher entre muitos cursos. 
Reuni-me com Angela Khoo (orientadora acadêmica) sobre  
as matérias que poderia cursar e então ficou muito mais fácil 
para mim. —Meiyun Han, da China Enfermagem no Merrit College (parte do Distrito 
Escolar do Peralta Community College) 

DICAS DO 
ESTUDANTE
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etc. O motivo disso é adquirir um conhecimento, uma base geral so-
bre uma variedade de assuntos antes de se concentrar em um campo 
específico de estudos. 

Muitos estudantes preferem estudar em um community college para 
fazer os primeiros dois anos das matérias de pré-requisito. Eles obterão 
o grau de transferência de Associate of Arts (AA), para então poderem 
se transferir para uma universidade ou faculdade de quatro anos. 

Um “major” (área principal de concentração) é o campo específico 
de estudo do seu diploma. Por exemplo, se a área principal de concen-
tração de uma pessoa for jornalismo, o diploma que a pessoa obterá ao 
final do curso será um bacharelado de Ciências Humanas em Jornalis-
mo (Bachelor of Arts in Journalism). Você terá que fazer um certo nú-
mero de matérias neste campo para atender aos requisitos de formatu-
ra do seu curso. É preciso escolher a área principal de concentração no 
começo do terceiro ano de estudos. 

Uma característica típica do sistema de educação superior ameri-
cano é o fato de você poder mudar a sua área principal de concentra-
ção muitas vezes, se assim o desejar. É muito comum os estudantes 
americanos mudarem de curso durante os estudos de graduação. Fre-
quentemente, os estudantes acabam descobrindo um outro campo de 
estudos mais interessante. O sistema de educação americano é muito 
flexível. Lembre-se que o fato de mudar de curso (área principal de 
concentração) pode fazer com que seja preciso cursar mais matérias, o 
que significa mais tempo e dinheiro. 

Segundo nível: Pós-graduação em busca de um mestrado
Atualmente, uma pessoa formada com grau de bacharel deve pensar 
seriamente em fazer pós-graduação para poder exercer certas profis-
sões ou avançar em sua carreira. A pós-graduação é obrigatória em 
posições de nível mais alto em Biblioteconomia, Engenharia, Saúde 
Comportamental e Pedagogia. 

O curso de pós-graduação geralmente é uma divisão da universi-
dade ou faculdade. Para ser aceito, você precisará fazer o exame GRE 
(Graduate Record Examination). Alguns cursos de mestrado exigem 
testes específicos, tais como o LSAT para Direito, o GRE ou GMAT 
para Administração de Empresas e o MCAT para Medicina. 

Os cursos de mestrado costumam levar de um a dois anos para 
serem feitos. Por exemplo, o MBA (Mestrado em Administração de 
Empresas) é um curso muito procurado que costuma levar dois anos 
em média. Outros cursos de mestrado, como Jornalismo, levam ape-
nas um ano. 

A maior parte do tempo de um curso de mestrado é passada em 
salas de aula; o estudante de pós-graduação deve preparar um longo 
trabalho de pesquisa denominado “tese de mestrado” ou fazer um 
“projeto de mestrado”. 

Terceiro nível: Pós-graduação no nível de doutorado
Muitas escolas de pós-graduação consideram o mestrado como o 
primeiro passo para a conquista de um PhD (doutorado). Porém, em 
outras escolas, os estudantes podem preparar-se diretamente para o 
doutorado sem ter feito um mestrado. O doutorado (PhD) pode levar 
três anos ou mais. Para estudantes internacionais, pode estender-se até 
cinco ou seis anos. 

Durante os primeiros dois anos do curso, a maioria dos candidatos 
do doutorado se inscrevem em cursos e seminários. Pelo menos um 
outro ano é passado fazendo pesquisa e escrevendo uma tese ou disser-
tação. Esse trabalho deve conter pareceres, projetos ou pesquisas que 
não tenham sido publicados anteriormente. 

A dissertação do doutorado é uma discussão e um resumo do co-

freshman  
(1º ano)

Jane começa 
seus estudos de 
graduação no 

Highline College

sophomore  
(2º ano)

Ela cursa as disciplinas 
pré-requisitos e recebe o 
grau de associado (AA, 

Associate of Arts)  
do Highline College e 

agora está pronta para 
se transferir a uma 

universidade!

junior  
(3º ano)

Ela se transfere para a curso 
de Marketing da Universidade 

de Washington (University 
of Washington). Após 

estudar por dois trimestres, 
ela percebe que preferiria 
estar cursando Ciência da 
Computação. Ela se reúne 

com seu orientador  
e muda de curso.

senior  
(4º ano)

Jane se forma!
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Dados Rápidos do MSJCO Mt. San Jacinto College é uma 
faculdade de 2 anos (“community 
college”) bem abrangente, 
localizada entre Los Angeles 
e Palm Desert na Califórnia. O 
MSJC oferece cursos acadêmicos, 
técnicos e profissionalizantes 
que satisfazem os requisitos de 
transferência para faculdades e 
universidades de quatro anos 
em todo os Estados Unidos. Os 
membros do corpo docente do 
MSJC são instrutores mestres, 
todos dedicados ao sucesso do 
estudante, todos especialistas em 
suas áreas e todos entusiasmados 
em compartilhar seus 
conhecimentos! 

Mt. San Jacinto College

• Recebe estudantes do mundo todo carinhosamente
• Oferece cursos superiores de dois anos (“Associate 

Degree”) bastante procurados, onde os alunos podem 
receber crédito acadêmico para os dois primeiros anos de 
um curso de graduação de quatro anos

• Acordos de transferência garantida com os sistemas 
de universidades da ”California State University“ e 
”University of California“, além de outras oportunidades de 
transferência

• Aproximadamente 20.000 alunos matriculados em cinco 
locais no sul da Califórnia

• Programas atléticos renomados e câmpus com uma 
comunidade dinâmica

• Localizado em uma área com rápido crescimento da 
população devido ao clima ameno e muitas atividades  
ao ar livre

Mt. San Jacinto College 
International Students Program 

Menifee Valley Campus 
28237 La Piedra Road, Room 1018B 

Menifee, California 92584 USA 
tel 951-639-5211

jpadilla@msjc.edu 
msjc.edu   @ISP_msjc

 

 

Universidade de Maryland, Condado de Baltimore (UMBC)
Instituto de Língua Inglesa 

n A nº 1 entre as mais promissoras 
universidades americanas e uma das 
melhores em inovação

n Ensino de alta qualidade e classificada 
entre as 5 melhores universidades do país 
no ensino de graduação

n Admissão especial nos cursos de 
graduação da UMBC sem a necessidade do 
TOEFL

n  Inglês Intensivo, Inglês Acadêmico, 
Redução de Sotaque, Preparatório para 
o TOEFL, Preparatório para o GRE, Inglês 
Profissional e muito mais

n Instrutores de alta qualidade com 
formação em TESOL

n Comece em janeiro, março, agosto ou 
outubro

n Próxima de Washington D.C. e da cidade 
de Nova Iorque

n Programa gratuito de parceiro de 
conversação para praticar seu inglês com 
um falante nativo da língua inglesa

n Aulas de reforço gratuitas
n Acesso gratuito às instalações e recursos 

da universidade incluindo ônibus e 
academia de ginástica

UMBC • 1000 Hilltop Circle, UC 207 • Baltimore, MD 21250 • USA • Fone 410.455.2831 • Email: eli@umbc.edu • www.umbc.edu/eli
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nhecimento acadêmico sobre um determinado tópico. A maioria das 
universidades americanas com curso de doutorado também exige que 
os candidatos tenham capacidade de leitura em pelo menos dois idio-
mas estrangeiros, passem um certo período de tempo como residentes, 
façam um exame de qualificação que admita oficialmente os candida-
tos ao curso de PhD, e façam um exame oral sobre o mesmo tópico da 
dissertação. 

Características do sistema  
de educação superior americano
Ambiente das salas de aula 
As aulas variam desde dissertações em grandes anfiteatros com cente-
nas de estudantes, a turmas menores e seminários (aulas de debates) 
com poucos alunos. A atmosfera nas salas de aula das universidades 
americanas é muito dinâmica. Espera-se que os estudantes expressem 
suas opiniões, defendam seus pontos de vista, participem de debates 
nas aulas e façam apresentações. Os estudantes internacionais consi-
deram este um dos aspectos mais surpreendentes do sistema de educa-
ção americano. 

Semanalmente, os professores determinam materiais de leitura de 
livros didáticos e outros. A pessoa deve cumprir com as leituras exigi-
das e as tarefas de casa para que possa participar dos debates durante a 
aula e entender as palestras. Alguns cursos de pós-graduação também 
exigem que os estudantes participem de trabalhos em laboratório. 

Os professores dão notas para cada estudante matriculado na ma-
téria. As notas costumam ser baseadas em: 

  Cada professor tem um conjunto próprio de requisitos de partici-
pação durante a aula, mas espera-se que os estudantes participem 
em debates durante as aulas, especialmente nos seminários. Isso 
costuma ser um fator muito importante na determinação da nota 
do estudante.

  Um exame no meio do período geralmente é ministrado durante 
o horário de aula.

  Um ou mais trabalhos de pesquisa ou dissertação, ou relatórios de 
laboratório devem ser apresentados para avaliação.

  Há a possibilidade de pequenos exames ou testes. Às vezes, os 
professores podem aplicar um teste de surpresa. Esse tipo de teste 
não tem um peso muito grande na nota final, mas visa fazer com 
que os estudantes se mantenham em dia com as tarefas e com a 
frequência às aulas.

  O exame final é realizado após a última aula do curso.

Créditos 
Cada matéria vale um certo número de créditos ou horas de crédi-
to. Esse número equivale aproximadamente ao número de horas que 
o estudante passa em sala de aula por semana para uma determinada 
matéria. Uma matéria costuma valer de três a cinco créditos. 

Um curso de tempo integral na maioria das escolas vale de 12 a 15 
horas de crédito (quatro ou cinco cursos por termo) e é preciso cum-
prir um determinado número de créditos para se formar. Os estudan-
tes internacionais devem se matricular em uma carga horária integral 
de matérias a cada termo. 

Transferências 
Se um aluno se inscrever em uma outra universidade antes de se formar, 
geralmente a maioria dos créditos acumulados na primeira universidade 
podem ser usados para a graduação na nova universidade. Isso significa 
que um estudante pode transferir-se para outra universidade e ainda as-
sim se formar dentro de um período de tempo razoável. 

TIPOS DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR NOS EUA
1/ FACULDADE OU UNIVERSIDADE ESTADUAL
A universidade estadual é mantida e custeada pelo 
governo estadual ou municipal. Todos os 50 estados 
americanos têm pelo menos uma universidade estadual e, 
possivelmente, várias faculdades estaduais. Muitas dessas 
universidades públicas têm o nome do estado, ou mesmo 
a palavra “State” como parte do seu nome, por exemplo: 
Washington State University e University of Michigan. 

2/ FACULDADE OU UNIVERSIDADE PARTICULAR
Essas instituições são mantidas por entidades particulares 
ao invés de departamento governamental. A anuidade 
costuma ser mais alta do que em instituições estaduais. 
Geralmente, as universidades e faculdades americanas 
particulares são menores do que as instituições estaduais. 

As universidades e faculdades religiosas são 
instituições particulares. Quase todas essas escolas 
recebem estudantes de todas as crenças e religiões. No 
entanto, uma porcentagem dessas escolas prefere admitir 
estudantes com as mesmas crenças religiosas em que se 
baseia a instituição. 

3/ COMMUNITY COLLEGE
Os community colleges são instituições de nível 
superior de dois anos de duração que emitem o grau 
de “associate” (transferível) e certificados. Existem 
muitos tipos de graus de “associate”, mas o fator 
de diferenciação mais importante é se a formação é 
transferível ou não. Normalmente, existem dois tipos de 
formação: uma que visa a transferência acadêmica, e 
outra que prepara os estudantes para entrar diretamente 
no mercado de trabalho. A formação com transferência 
para universidade costuma ser o “associate of arts”, de 
ciências humanas, e o “associate of science”, de ciências 
exatas e biológicas. Os graus de “associate of applied 
science”, de ciências aplicadas, e os certificados de 
conclusão não costumam ser transferíveis. 

Normalmente, as pessoas que se formam em 
community colleges costumam se transferir para 
faculdades ou universidades de quatro anos para 
completar o curso superior. Pelo fato de poderem 
transferir os créditos obtidos em estudos no community 
college, conseguem terminar o curso de graduação 
(bacharelado) em dois ou mais anos. Muitos também têm 
cursos de inglês intensivos ou de inglês como segunda 
língua (ELS), que preparam os estudantes para cursos de 
nível superior. 

4/ INSTITUTO DE TECNOLOGIA
Um instituto de tecnologia é uma escola que oferece pelo 
menos quatro anos de estudos nas áreas de ciências e 
tecnologia. Alguns têm cursos de graduação, ao passo 
que outros oferecem cursos de curta duração.
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Desde 1868, a Wayne State University, em Detroit, tem 
preparado seus alunos para o sucesso tanto na sala de 
aula como na carreira profissional.

n  Universidade de pesquisa reconhecida 
nacionalmente com mais de 380 cursos de 
graduação, pós-graduação e profissionalizantes da 
mais alta qualidade

n  13 escolas e faculdades entre as quais engenharia, 
direito, negócios, medicina, enfermagem e farmácia 

n 2.400 alunos internacionais de 65 países

Oferecemos orientação acadêmica, aconselhamento, 
programas e assistência sobre leis de imigração. Bolsas 
de estudos estão disponíveis para alunos qualificados. 
E, com mais de 400 organizações estudantis, os alunos 
internacionais têm muitas oportunidades de participar 
na vida no câmpus

Instituto de Língua Inglesa (ELI)

Aprenda inglês com professores universitários no 
Instituto de Língua Inglesa. Os alunos recebem atenção 
personalizada em turmas pequenas e podem acessar o 
laboratório de idiomas remotamente, além de 24 horas de 
aulas semanais. O ELI oferece seis níveis de competência.

n Prepare-se para o TOEFL
n Melhore sua conversação rapidamente
n Desenvolva suas habilidades de escrita   
 acadêmica
n Planeje sua carreira acadêmica na WSU

Mais informações
Escritório de Admissões de Graduação
Cursos de Bacharelado
admissions.wayne.edu

Escritório de Admissões de Pós-Graduação
Cursos de Mestrado e Doutorado
gradadmissions.wayne.edu

Instituto de Língua Inglesa
eli.wayne.edu

Escritório de Alunos e Catedráticos Internacionais
oiss.wayne.edu

AIM HIGHER

WAYNE STATE UNIVERSITY
Líder em educação global

Detroit, Michigan



Por David P. Anderson

COMO ESCOLHER
UMA FACULDADE OU UNIVERSIDADE

Visite StudyUSA.com 
para encontrar mais 
escolas e contata-las 

diretamente!



O s Estados Unidos atraem milhões de 
estudantes internacionais à suas ins-
tituições de ensino superior porque o 

país oferece uma grande variedade de escolhas 
e algumas das melhores escolas do mundo. 
Mas, pelo fato das escolhas serem tão variadas, 
escolher um curso acaba sendo difícil. Este 
artigo vai ajudar você a escolher o tipo de uni-
versidade mais adequada ao seu caso.

Com mais de 3.000 faculdades e universi-
dades nos Estados Unidos, as opções são quase 
ilimitadas e é preciso que, antes de mais nada, 
você determine as suas prioridades. Uma das 
melhores características do sistema de educa-
ção superior americano é o fato de haver boas 
escolhas para todos os tipos de pessoas—de 
“community colleges” a escolas profissionali-
zantes, de faculdades particulares de artes libe-
rais a grandes universidades públicas. Também 
é preciso levar em consideração fatores como a 
localização geográfica da escola, seu tamanho e 
que tipo de curso superior oferece.

Como candidato estrangeiro, a sua situa-
ção é ainda mais especial. Talvez nunca tenha 
visitado os EUA, ou talvez nunca tenha visto 
as universidades que o interessam. É impor-
tante informar-se sobre a localização de cada 
escola e sobre o tipo de pessoas que estudam e 
ensinam lá. Estas considerações são tão impor-
tantes quanto a qualidade dos cursos ofereci-
dos pela instituição. 

Comece a pesquisar com 
antecedência e tenha em mente 
suas metas de longo prazo
Meu primeiro conselho é estudar todas as 
possibilidades com bastante calma. Descobrir 
quais instituições de ensino superior são ade-
quadas ao seu caso leva tempo, de modo que 
é importante começar esse processo um ano 
a um ano e meio antes do início planejado do 
curso (lembre-se que o ano escolar tem início 
em agosto ou setembro nos Estados Unidos). 
Muitos candidatos deverão levar em conta que 
precisarão de três a nove meses em um curso 
de inglês como segunda língua (ESL, English 
as a Second Language)para se prepararem para 
trabalho acadêmico de alto nível. Veja a lista 
de perguntas no quadro à direita.

Orientadores educacionais
Como as escolhas são tantas, é bom saber 
onde se pode obter informações úteis para a 
sua decisão. Muitos estudantes procuram o 
auxílio de orientadores educacionais para aju-
dá-los em sua pesquisa. O termo “orientador 
educacional” é bem amplo e muitas pessoas e 
organizações podem desempenhar este papel 
para você.

O governo dos Estados Unidos dispõe de 
centros de orientação patrocinados pela Seção 
de Assuntos Públicos de um consulado ou em-
baixada, além dos escritórios do EducationU-
SA e da Comissão Fulbright, espalhados pelo 
mundo todo. Outro recurso excelente são os 
centros binacionais, patrocinados pelo seu país 
em parceria com os Estados Unidos.

Muitas dessas organizações não cobram 
nenhuma taxa pelos serviços de orientação, 
mas podem cobrar por fotocópias e despesas 
de correio. A maioria oferece catálogos e fo-
lhetos e acesso à internet para que você possa 
pesquisar sobre as universidades. Elas ofere-
cem também informações sobre exames im-
portantes como o TOEFL, Pearson, IELTS, 
SAT, ACT, SAT, GRE e GMAT. Também 
costumam realizar sessões de orientação para 
grupos de estudantes, e exibem vídeos sobre as 
universidades e a vida nas instituições de ensi-
no superior americanas. Após a apresentação 
do vídeo, um orientador responderá às dúvidas 
e perguntas.

Alguns estudantes preferem consultar pa-
rentes ou amigos que já estudaram nos Estados 
Unidos. Por serem pessoas conhecidas e de 
confiança, é uma boa ideia discutir com elas 
sobre as instituições de ensino que frequenta-
ram. Lembre-se, entretanto, que esses “orien-
tadores educacionais informais” poderão ter 
informação sobre apenas uma ou duas institui-
ções—portanto é melhor não depender exclu-
sivamente deles.

Muitos países também possuem agências 
particulares de orientação educacional. Elas  
geralmente contam com mais recursos do que 
os centros de orientação sem fins lucrativos, e 
também mantêm contato direto com muitas 
escolas de inglês intensivo e universidades. 
Mediante o pagamento de uma taxa, esses 
locais podem ajudar o estudante a escolher as 
escolas que os interessam e também podem 
ajudar no processo de inscrição e solicitaçnao 
do visto.

Internet
Graças à internet, os estudantes hoje têm aces-
so a muito mais informações do que gerações 
anteriores. O problema é que pode haver um 
EXCESSO de informações, de modo que ge-
ralmente é melhor usar a internet como um re-
curso quando se quer obter informações sobre 
instituições e cursos específicos.

Websites como o StudyUSA.com e ESL.
com foram criados especialmente para estu-
dantes internacionais para oferecer informa-
ções abrangentes sobre estudos nos EUA. Es-
ses sites podem ajudá-lo a pesquisar com mais 

  Quais são as minhas metas 
profissionais?
  Estou disposto a deixar o 
meu país por quatro anos 
ou mais? 
  Tenho noção do valor total 
(incluindo despesas de 
moradia) que vou gastar 
para minha educação no 
exterior? 
  Estou ciente do tipo de 
credenciais exigidas pela 
carreira que escolhi?
  O meu país possui normas 
instituídas sobre estudos 
feitos nos EUA?
  Que tipo de organizações 
estudantis me interessam?
  Tenho alguma afiliação 
religiosa que precisa ser 
levada em conta?
  Os cursos feitos em 
universidades ou escolas 
profissionalizantes 
americanas são 
reconhecidos pelo governo 
do meu país?
  Onde posso obter 
informações sobre 
universidades americanas?

objetividade e fornecer informações relevantes 
sobre a escolha do curso, obtenção do visto e 
estimativa de custos. A pesquisa pode ser feita 
no seu próprio idioma, e você poderá contatar 
os programas diretamente para obter mais in-
formações, além de poder se inscrever on-line. 
O StudyUSA.com tem um mecanismo de pes-
quisa que você poderá personalizar para ajudá-
-lo na escolha das escolas e cursos que melhor 
atendam suas necessidades.

A revista Study in the USA®  
Muitos escolas excelentes que recebem estu-
dantes internacionais estão presentes nesta 
publicação. 

Fatores a considerar
Em virtude da grande quantidade de opções 
de instituições de ensino superior nos Estados 
Unidos, selecionamos alguns critérios para 
ajudá-lo a começar a sua busca. Todos eles po-

QUE TIPO DE 
EDUCAÇÃO  

EU QUERO?
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dem ser importantes, mas dependendo de suas 
preferências, alguns podem ser mais significa-
tivos do que outros. Considere estes critérios 
ao definir suas prioridades:

1 / ESCOLHA DO CURSO
Ao contrário do que ocorre na maioria dos 
países, nos EUA o estudante não precisa de-
cidir o curso principal quando se candidata 
à uma vaga na universidade. Entretanto, se 
você já souber o que quer estudar, verifique se 
as universidades de sua preferência possuem 
credenciamento nos cursos de seu interesse. 
Quase todos as faculdades e universidades ofe-
recem cursos como Administração e Tecno-
logia da Informação. No entanto, se você tiver 
interesse em uma área mais especializada, tal 
como Biologia Marítima ou Arqueologia, é 
importante começar sua procura com bastante 
antecipação.

Com exceção de alguns institutos espe-
cializados de educação superior, a maioria das 
faculdades e universidades nos EUA oferecem 
uma grande variedade de opções. Quase sem-
pre é possível especializar-se numa área prin-
cipal enquanto faz outros cursos ao mesmo 
tempo. As faculdades de artes liberais tradicio-
nais conferem grau de bacharelado em ciências 
humanas, exatas e biológicas, e contam ainda 
com a vantagem de proporcionar um relacio-
namento próximo com os professores e suas 
atividades de pesquisa.

Pode ser que você prefira frequentar uma 
instituição que ofereça principalmente cursos 
na área em que você está interessado. Existem 
faculdades nos EUA que se especializam, por 
exemplo, em administração ou engenharia. 
Por outro lado, você talvez prefira estudar 
num local que ofereça uma maior variedade de 
matéria. Neste caso, você poderia se especiali-
zar na área do seu interesse e, ao mesmo tem-
po, cursar outras matérias.

2 / GRADUAÇÃO E 
PÓS-GRADUAÇÃO
Durante a sua pesquisa e no processo de ins-
crição, tenha certeza de estar pesquisando e 
se inscrevendo para o nível correto, ou seja, 
graduação ou pós-graduação. Se já terminou o 
ensino médio (secundário ou colegial) ou se já 
cursou universidade sem se formar, você está 
se inscrevendo para um curso de graduação 
de dois anos (“Associate’s Degree”) ou quatro 
anos (“Bachelor’s Degree”).

O mestrado (“Master’s Degree”) e dou-
torado (“Doctoral Degree”) são considera-
dos programas de pós-graduação. É muito 
importante ter certeza que a instituição de seu 

interesse tenha o curso de pós-graduação certo 
para você, e que não seja apenas um curso no-
turno ou de fim de semana que não provenha 
o número de horas suficientes para que você 
mantenha sua condição de estudante de tem-
po integral. Vários cursos de MBA são feitos à 
noite ou nos fins de semana. A inscrição para 
pós-graduação é feita diretamente no departa-
mento em que você estiver se inscrevendo, ao 
contrário do que ocorre com a admissão em 
cursos de graduação.

Na maioria das pós-graduações, é preciso 
apresentar os resultados de testes padroniza-
dos como o GMAT (para pós-graduação em 
administração) ou como o GRE. Para poder se 
qualificar para cursos de pós-graduação, é pre-
ciso ter o equivalente à graduação de um curso 
universitário de quatro anos de duração.

3 / PRESTÍGIO E PADRÕES 
ACADÊMICOS (RANKINGS)
A admissão a algumas faculdades e universi-
dades americanas—particularmente nas mais 
famosas e bem-conceituadas—é extremamen-
te concorrida, especialmente para estudantes 
internacionais. Nestes casos, um orientador 
educacional é útil para determinar se o can-
didato tem chances realistas de ser admitido. 
Para a maioria dos estudantes, é mais prático 
encontrar uma instituição de qualidade, onde 
possam enfrentar desafios acadêmicos, do que 
insistir em entrar em uma das 50 melhores 
universidades dos Estados Unidos.

Informe-se sobre os padrões de admissão 
de cada instituição e se o seu histórico escolar 
atende a estes padrões. Pergunte ao seu orien-
tador e professores sobre a possibilidade de 
você ser admitido nas instituições que esco-
lher. Lembre-se que a maioria das faculdades e 
universidades tomam decisões sobre admissão 
com base no desempenho acadêmico e nas 
atividades extracurriculares do candidato. Os 
resultados obtidos nos testes padronizados de 
admissão são importantes, mas as notas obti-
das na escola são mais importantes.

4 / LOCALIZAÇÃO E REGIÃO
Devido ao número enorme de escolhas ofere-
cidas aos estudantes internacionais, uma ma-
neira de facilitar sua escolha seria considerar a 
região geográfica de sua preferência ou aquelas 
que considera mais atraentes. Em termos nu-
méricos, a maioria dos estudantes internacio-
nais nos Estados Unidos escolhe a costa leste, 
a costa oeste ou as imediações de ambas. Você 
vem de um clima tropical? Se sua resposta for 
sim, pense duas vezes se realmente deseja ir à 
Nova Inglaterra, dotada de universidades de 

classe internacional, mas com um clima muito 
frio.

Outro fator a considerar é o seu interesse 
em algum tipo específico de atividade cultural, 
esportiva ou recreativa a que queira se dedicar 
fora do horário letivo. Algumas pessoas prefe-
rem regiões montanhosas como o Colorado 
ou Vermont, que oferecem esqui e snowboard, 
ao passo que outras preferem a costa atlântica 
da Flórida ou o sul da Califórnia para surfar. 
Os fãs de teatro são atraídos para áreas como 
São Francisco ou Nova York.

Alguns estudantes preferem ficar próximos 
às suas comunidades étnicas, o que faz com 
que Nova York e Los Angeles sejam escolhi-
das por muitos. Outros estudantes optam 
por locais no meio do país, onde possam ter 
uma imersão cultural quase total. Lembre-se 
também que muitas das grandes universidades 
dedicadas a pesquisa nos Estados Unidos estão 
situadas em cidades pequenas. Embora estas 
cidades não sejam famosas em outros países, 
são cidades universitárias bem conhecidas no 
país, dotadas de um custo de vida baixo e uma 
qualidade de vida alta.

5 / CIDADE GRANDE  
OU PEQUENA?
A área pode ser tão importante quanto a re-
gião. É preciso lembrar-se que a maioria das 
universidades não estão localizadas em cidades 
grandes como Nova York, São Francisco ou 
Chicago. Como foi dito acima, muitas das 
grandes universidades que atraem milhares 
de estudantes internacionais a cada ano estão 
situadas em cidades menores. Isto pode ser 
muito diferente das cidades enormes de onde 
provêm muitos dos estudantes, de modo que 
é bom refletir antes de decidir se estes locais 
são uma boa opção para você. Dezenas de mi-
lhares de estudantes dirigem-se anualmente a 
cidades pequenas para estudar, de modo que a 
maioria das pessoas consegue se adaptar a uma 
nova realidade.

Um meio termo seria a localização nos 
arredores de uma cidade grande, nos bairros 
residenciais, onde existem muitas faculdades 
interessantes. Neste tipo de ambiente, pode-se 
ter a tranquilidade e o espaço necessários para 
uma instituição de ensino de classe internacio-
nal, a uma distância relativamente curta da agi-
tação das grandes cidades. Naturalmente, há 
também centenas de alternativas no centro das 
maiores cidades americanas, se você preferir.

6 / CUSTO TOTAL DOS ESTUDOS
Procure calcular o custo TOTAL dos estudos, 
incluindo as despesas de moradia, alimen-
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College of the Desert

• Sucesso em transferência 
universitária

• 85 cursos superiores e 
profissionalizantes

• Turmas pequenas

• Professores experientes

• Pontuação exigida no 
TOEFL: 450/45

• Programa de hospedagem 
em casas de famílias 
americanas

• Academia de inglês 
intensivo

• Localizada na bela e segura 
região sul da Califórnia

College of the Desert, International Education Program
43-500 Monterey Ave., Palm Desert, CA 92260  USA  

Tel: 760-776-7205 • Fax: 760-862-1361
email: IEP@collegeofthedesert.edu

www.collegeofthedesert.edu/international

Estude na mundialmente famosa região de 
balneários de Palm Springs, Califórnia!

Inglês Intensivo e Curso de Preparação para o TOEFL no ACE. 
O ACE está localizado no câmpus do Grossmont College  
na ensolarada San Diego, Califórnia

 Turmas pequenas
 Professores profissionais
  Excelentes serviços para  
os estudantes

 O TOEFL não é exigido
 Fácil transferência para o Grossmont College após cada sessão
  O Grossmont College oferece os 2 primeiros anos de  
um curso de graduação de 4 anos

AMERICAN 
COLLEGIATE 
ENGLISH

www.grossmont.edu/ace
ace.grossmont@gcccd.edu   619.644.7293

•  A pontuação do TOEFL não é exigida para a  
admissão 

•  Admissão condicional nos cursos de graduação
•  Programa preparatório para pós-graduação e 

curso de inglês (ESL) - US$3.850 por trimestre
•  Ambiente seguro e hospitaleiro

EASTERN
EWU

WASHINGTON UNIVERSITY

EWU Office of Global Initiatives

Web: http://global.ewu.edu/studyusa

Fone: 509.359.2331

103 Hargreaves Hall, Cheney, WA 99004 USA

Fatos e Dados da EWU
• Ambiente de cidade pequena
• Universidade pública de tamanho médio
• Número de estudantes internacionais: mais 

de 600
• Número total de alunos: 13.000
• Alojamento: residência universitária
• Custo total anual: US$36.000 estando  

incluso o valor do curso, alojamento e  
alimentação (custo para 2015-2016)

• Cursos principais:
- Administração de Empresas
- Ciência da Computação
- Engenharia
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tação, etc. Este tipo de informação pode ser 
obtida nos websites das universidades e facul-
dades. As instituições de ensino particulares 
de elite costumam ter custos de instrução mais 
altos do que as universidades públicas. Entre-
tanto, existem instituições particulares com 
custos muito semelhantes aos de universidades 
públicas.

Em termos gerais, as áreas mais afastadas 
da costa leste e da costa oeste costumam ter 
um custo de vida mais baixo e, em alguns ca-
sos, muito mais baixo. Lembre-se que os custos 
aumentam a cada ano.

7 / UNIVERSIDADE GRANDE OU 
FACULDADE PEQUENA?
A maioria dos estudantes internacionais se 
matricula em grandes universidades de pesqui-
sa. Estas universidades costumam ser públi-
cas, subvencionadas pelo governo do estado 
onde estão localizadas. Mas, antes de optar 
pelas grandes escolas, lembre-se que também 
existem centenas de faculdades e universidades 
menores que podem ser boas alternativas.

As faculdades menores geralmente ofere-
cem um ambiente mais seguro e turmas meno-
res. Elas costumam ter uma melhor proporção 
aluno-professor, e um estudante internacional 
pode receber uma atenção mais pessoal, o que 
é vantajoso em termos de educação e de cul-
tura. A integração na vida estudantil pode ser 
mais fácil em uma faculdade menor.

As grandes universidades especializadas 
em pesquisas oferecem cursos mais técnicos 
como arquitetura e engenharia e, se forem 
públicas, geralmente são mais baratas. Elas 
também têm mais estudantes internacionais e 
é provável que você vai encontrar lá estudantes 
do seu país.

8 / EXIGÊNCIA OU ISENÇÃO DO 
TOEFL 
A maioria dos estudantes internacionais fica 
ansiosa em relação ao exame TOEFL; porém, 
a menos que tenha recebido sua educação em 
inglês, isso é praticamente inevitável. Todo 
programa determina suas próprias exigências 
e, quanto mais prestígio tiver a universidade, 
maior a pontuação necessária do TOEFL. 
Lembre-se de obter informações sobre o que é 
exigido pela instituição ou instituições de ensi-
no superior em que for se inscrever.

Algumas universidades dispensam o TO-
EFL, o que atrai  muitos estudantes interna-
cionais. A isenção costuma estar relaciona-
da a se fazer um curso de inglês intensivo da 
universidade (ou em outro programa de inglês 
afiliado) até o último nível. Algumas escolas 

particulares, como o ELS Language Centers, 
possuem acordos com muitas universidades 
que permitem a admissão sem o TOEFL.

9 / CREDENCIAMENTO
O credenciamento é o certificado que atesta 
que uma escola ou curso cumpre um deter-
minado padrão acadêmico. É muito impor-
tante saber se a faculdade ou universidade é 
credenciada. Se for cursar uma faculdade ou 
universidade que não tenha credenciamento, 
não conseguirá transferir os créditos para uma 
instituição credenciada. O seu país poderá não 
reconhecer o seu diploma e você talvez não 
consiga obter o emprego que deseja.

Não existe nos EUA um órgão público 
nacional nem ministério da educação respon-
sável pela definição de padrões de educação su-
perior. Alguns estados autorizam ou aprovam 
escolas, mas isso se refere aos requisitos finan-
ceiros e de licenciamento, e não à qualidade do 
ensino.

Ao invés disso, as faculdades e universida-
des formam associações que definem seus pró-
prios critérios. Estas associações são chamadas 
“órgãos de credenciamento” e avaliam todos 
as faculdades e universidades americanas. Se 
a instituição atender os padrões mínimos da 
associação de credenciamento, ela recebe uma 
classificação aceitável e, por conseguinte, passa 
a ser “credenciada”. Isto significa que passa a ter 
o direito de fazer parte da lista de instituições 
de ensino superior daquele órgão de creden-
ciamento. A instituição deve manter estes pa-
drões altos para continuar a ser credenciada.

10 / TIPOS DE 
CREDENCIAMENTO
Existem dois tipos de órgãos de credenciamen-
to: institucional e profissional.

O governo do seu país também pode 
exigir que o diploma, para ser reconhecido, 
seja de uma instituição com os dois tipos de 
credenciamento. O credenciamento institu-
cional baseia-se na instituição como um todo. 
O credenciamento profissional baseia-se nos 
padrões de uma faculdade específica—por 
exemplo, direito, medicina, engenharia ou 
administração—e é determinado por juízes 
pertencentes àquelas profissões.

Você pode descobrir se uma faculdade ou 
universidade tem credenciamento consultan-
do a última edição de um livro publicado pelo 
“American Council on Education”. Este livro, 
intitulado “Accredited Institutions of Post-
-Secondary Education” (Instituições Creden-
ciadas de Educação Pós-Secundária), pode ser 
encontrado na biblioteca da sua escola ou do 

centro de orientação pedagógica.
Outros endereços úteis são o do Cou-

ncil on Higher Education Accreditation 
(Conselho de Credenciamento de Educação 
Superior) em chea.org, e o da U.S. Network 
for Education Information em www.ed.gov/
NLE/USNEI.

Todos as faculdades e universidades que 
são mencionados nesta edição de Study in the 
USA® possuem credenciamento completo. O 
credenciamento de escolas ou programas que 
não emitem diplomas universitários, tais como 
escolas de inglês, varia de acordo com sua afi-
liação profissional. 

Como entrar em  
contato com as escolas
Ao terminar sua lista de faculdades e universi-
dades que te interessam, analise suas escolhas e 
reduza a lista para seis a oito escolas. Você po-
derá encontrar as informações de contato das 
escolas nesta revista e em StudyUSA.com. 

Lembre-se da diferença que existe entre 
cursos de inglês,  graduação (undergraduate) e 
pós-graduação (graduate). Se estiver interes-
sado em cursos de graduação, escreva apenas 
para o “Undergraduate Admissions Office” 
(escritório de admissão para cursos de gradu-
ação). Se estiver interessado em cursos de pós-
-graduação, escreva apenas para universidades 
cujas faculdades ofereçam cursos de pós-gra-
duação. Neste caso, você deve escrever para o 
presidente do departamento ou para o escritó-
rio de admissões de pósgraduação da faculda-
de em que gostaria de estudar. Por exemplo, 
se estiver interessado em fazer pós-graduação 
em engenharia, entre em contato diretamen-
te com o escritório de admissões da escola de 
engenharia.

Você poderá solicitar informações onli-
ne das faculdades e universidades através do 
StudyUSA.com. Visite StudyUSA.com para 
obter mais informações sobre as escolas da sua 
lista e como entrar em contato com as mesmas.

Se entrar em contato com as escolas por 
e-mail, lembre-se de que é importante para as 
instituições saber como você veio a conhecer 
a escola, portanto mencione a Study in the 
USA®. As escolas enviarão a você informa-
ções por e-mail ou folhetos com descrições 
dos programas e atividades acadêmicas que 
oferecem.  

Por David P. Anderson, Vice Presidente - 
Recrutamento e Apoio aos Parceiros; ELS Language 
Centers, o maior provedor mundial de cursos 
intensivos de inglês em campus universitários, 
oferecendo também preparação para mais de 650 
universidades no mundo todo. www.ELS.edu or www.
UniversityGuideOnline.org
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tação, etc. Este tipo de informação pode ser 
obtida nos websites das universidades e facul-
dades. As instituições de ensino particulares 
de elite costumam ter custos de instrução mais 
altos do que as universidades públicas. Entre-
tanto, existem instituições particulares com 
custos muito semelhantes aos de universidades 
públicas.

Em termos gerais, as áreas mais afastadas 
da costa leste e da costa oeste costumam ter 
um custo de vida mais baixo e, em alguns ca-
sos, muito mais baixo. Lembre-se que os custos 
aumentam a cada ano.

7 / UNIVERSIDADE GRANDE OU 
FACULDADE PEQUENA?
A maioria dos estudantes internacionais se 
matricula em grandes universidades de pesqui-
sa. Estas universidades costumam ser públi-
cas, subvencionadas pelo governo do estado 
onde estão localizadas. Mas, antes de optar 
pelas grandes escolas, lembre-se que também 
existem centenas de faculdades e universidades 
menores que podem ser boas alternativas.

As faculdades menores geralmente ofere-
cem um ambiente mais seguro e turmas meno-
res. Elas costumam ter uma melhor proporção 
aluno-professor, e um estudante internacional 
pode receber uma atenção mais pessoal, o que 
é vantajoso em termos de educação e de cul-
tura. A integração na vida estudantil pode ser 
mais fácil em uma faculdade menor.

As grandes universidades especializadas 
em pesquisas oferecem cursos mais técnicos 
como arquitetura e engenharia e, se forem 
públicas, geralmente são mais baratas. Elas 
também têm mais estudantes internacionais e 
é provável que você vai encontrar lá estudantes 
do seu país.

8 / EXIGÊNCIA OU ISENÇÃO DO 
TOEFL 
A maioria dos estudantes internacionais fica 
ansiosa em relação ao exame TOEFL; porém, 
a menos que tenha recebido sua educação em 
inglês, isso é praticamente inevitável. Todo 
programa determina suas próprias exigências 
e, quanto mais prestígio tiver a universidade, 
maior a pontuação necessária do TOEFL. 
Lembre-se de obter informações sobre o que é 
exigido pela instituição ou instituições de ensi-
no superior em que for se inscrever.

Algumas universidades dispensam o TO-
EFL, o que atrai  muitos estudantes interna-
cionais. A isenção costuma estar relaciona-
da a se fazer um curso de inglês intensivo da 
universidade (ou em outro programa de inglês 
afiliado) até o último nível. Algumas escolas 

particulares, como o ELS Language Centers, 
possuem acordos com muitas universidades 
que permitem a admissão sem o TOEFL.

9 / CREDENCIAMENTO
O credenciamento é o certificado que atesta 
que uma escola ou curso cumpre um deter-
minado padrão acadêmico. É muito impor-
tante saber se a faculdade ou universidade é 
credenciada. Se for cursar uma faculdade ou 
universidade que não tenha credenciamento, 
não conseguirá transferir os créditos para uma 
instituição credenciada. O seu país poderá não 
reconhecer o seu diploma e você talvez não 
consiga obter o emprego que deseja.

Não existe nos EUA um órgão público 
nacional nem ministério da educação respon-
sável pela definição de padrões de educação su-
perior. Alguns estados autorizam ou aprovam 
escolas, mas isso se refere aos requisitos finan-
ceiros e de licenciamento, e não à qualidade do 
ensino.

Ao invés disso, as faculdades e universida-
des formam associações que definem seus pró-
prios critérios. Estas associações são chamadas 
“órgãos de credenciamento” e avaliam todos 
as faculdades e universidades americanas. Se 
a instituição atender os padrões mínimos da 
associação de credenciamento, ela recebe uma 
classificação aceitável e, por conseguinte, passa 
a ser “credenciada”. Isto significa que passa a ter 
o direito de fazer parte da lista de instituições 
de ensino superior daquele órgão de creden-
ciamento. A instituição deve manter estes pa-
drões altos para continuar a ser credenciada.

10 / TIPOS DE 
CREDENCIAMENTO
Existem dois tipos de órgãos de credenciamen-
to: institucional e profissional.

O governo do seu país também pode 
exigir que o diploma, para ser reconhecido, 
seja de uma instituição com os dois tipos de 
credenciamento. O credenciamento institu-
cional baseia-se na instituição como um todo. 
O credenciamento profissional baseia-se nos 
padrões de uma faculdade específica—por 
exemplo, direito, medicina, engenharia ou 
administração—e é determinado por juízes 
pertencentes àquelas profissões.

Você pode descobrir se uma faculdade ou 
universidade tem credenciamento consultan-
do a última edição de um livro publicado pelo 
“American Council on Education”. Este livro, 
intitulado “Accredited Institutions of Post-
-Secondary Education” (Instituições Creden-
ciadas de Educação Pós-Secundária), pode ser 
encontrado na biblioteca da sua escola ou do 

centro de orientação pedagógica.
Outros endereços úteis são o do Cou-

ncil on Higher Education Accreditation 
(Conselho de Credenciamento de Educação 
Superior) em chea.org, e o da U.S. Network 
for Education Information em www.ed.gov/
NLE/USNEI.

Todos as faculdades e universidades que 
são mencionados nesta edição de Study in the 
USA® possuem credenciamento completo. O 
credenciamento de escolas ou programas que 
não emitem diplomas universitários, tais como 
escolas de inglês, varia de acordo com sua afi-
liação profissional. 

Como entrar em  
contato com as escolas
Ao terminar sua lista de faculdades e universi-
dades que te interessam, analise suas escolhas e 
reduza a lista para seis a oito escolas. Você po-
derá encontrar as informações de contato das 
escolas nesta revista e em StudyUSA.com. 

Lembre-se da diferença que existe entre 
cursos de inglês,  graduação (undergraduate) e 
pós-graduação (graduate). Se estiver interes-
sado em cursos de graduação, escreva apenas 
para o “Undergraduate Admissions Office” 
(escritório de admissão para cursos de gradu-
ação). Se estiver interessado em cursos de pós-
-graduação, escreva apenas para universidades 
cujas faculdades ofereçam cursos de pós-gra-
duação. Neste caso, você deve escrever para o 
presidente do departamento ou para o escritó-
rio de admissões de pósgraduação da faculda-
de em que gostaria de estudar. Por exemplo, 
se estiver interessado em fazer pós-graduação 
em engenharia, entre em contato diretamen-
te com o escritório de admissões da escola de 
engenharia.

Você poderá solicitar informações onli-
ne das faculdades e universidades através do 
StudyUSA.com. Visite StudyUSA.com para 
obter mais informações sobre as escolas da sua 
lista e como entrar em contato com as mesmas.

Se entrar em contato com as escolas por 
e-mail, lembre-se de que é importante para as 
instituições saber como você veio a conhecer 
a escola, portanto mencione a Study in the 
USA®. As escolas enviarão a você informa-
ções por e-mail ou folhetos com descrições 
dos programas e atividades acadêmicas que 
oferecem.  

Por David P. Anderson, Vice Presidente - 
Recrutamento e Apoio aos Parceiros; ELS Language 
Centers, o maior provedor mundial de cursos 
intensivos de inglês em campus universitários, 
oferecendo também preparação para mais de 650 
universidades no mundo todo. www.ELS.edu or www.
UniversityGuideOnline.org

Fundada em 1887, possui 3.400 alunos 
vindos de quase 90 países diferentes.

Nosso câmpus urbano se encontra a uma 
hora de Boston e a três horas de Nova Iorque

Entre as 100 melhores universidades 
nacionais segundo o 

US News & World Report, 2014

Mais informação em clarku.edu/aboutclark

CLARK UNIVERSITY

Contate-nos hoje.
clarku.edu/copace

gradadmissions@clarku.edu
+1 508 793 7373

Receba o diploma de...
     Mestrado em Ciências em Tecnologia da Informação (MSIT)

     Mestrado em Ciências em Comunicações Profissionais (MSPC)

     Mestrado em Administração Pública (MPA)

Esses programas oferecem várias subespecialidades entre 
as quais, segurança cibernética, tecnologia da nova mídia, 
comunicação de marketing e gestão de organizações sem 
fins lucrativos

Nosso corpo docente são especialistas interculturais        

     com experiência global

Oferecemos turmas pequenas e interativas baseadas 

     na experiência do mundo real

Você receberá atenção individualizada e orientação     

     multicultural

As aulas começam em maio, julho, setembro ou janeiro

Alojamento no câmpus ou nas proximidades

A Escola de Estudos Profissionais

Curso de Inglês como Segunda Língua (ESL)
Por mais de 30 anos, o Instituto de Cultura e Língua Americana (ALCI) 
da Clark University oferece aulas de reforço de inglês (ESL) de meio 
período para alunos admitidos nos cursos acadêmicos e cursos de 
inglês de período integral para alunos que queiram melhorar suas 
habilidades na língua inglesa por razões acadêmicas, profissionais ou 
pessoais.

Mais informações em clark.edu/esl

Mais informações em clarku.edu/copace

Desa�e o Convencional. Mude Nosso Mundo.



Ana Correa, estudante do Brasil, está no quarto ano de 
Ciências Políticas da McNeese University, em Lake Charles, 
Louisiana, onde ela adora as turmas pequenas e o contato 
mais próximo com os professores.

Por que você resolveu estudar nos Estados 
Unidos?
Pela qualidade da educação e pela experiência 
que você adquire estudando no exterior.

Por que você escolheu a McNeese 
University? 
Eu estava procurando uma faculdade menor 
para estudar e a McNeese é pequena (aproxima-
damente 10.000 alunos), tem um preço acessível 
e oferece bons programas.

Do que você mais gosta sobre a sua 
universidade?
As turmas pequenas e a habilidade de real-
mente poder conhecer e se aproximar dos seus 
professores.

Há quanto tempo estuda nos Estados 
Unidos? 
Há alguns anos. Eu acho que meu inglês é bom. 
É importante estar em volta de falantes nativos 
para realmente melhorar. Fazer minha gradua-
ção nos EUA certamente tem me ajudado prepa-
rar para estudos de pós-graduação aqui.

O que mais lhe surpreendeu em relação à 
vida e à educação nos Estados Unidos?
As pessoas aqui são mais reservadas, mas não 
necessariamente menos amigáveis. Em relação 
à educação, eu gosto de como você recebe uma 
educação mais equilibrada. Além das matérias 
principais, você faz matérias eletivas que as vezes 
não tem nada a ver com seu curso, por exemplo, 
artes, música ou aulas de línguas estrangeiras. E 
também tem grupos, esportes, e sociedades nos 
quais você pode entrar e fazer parte.

  Como você administra:
... as diferenças no idioma?
Se eu preciso de ajuda com alguma questão sobre 
o idioma, eu pergunto para alguém, e eu sempre 
tento aprender algo novo.

 ... as finanças?
O ano passado eu trabalhei em uma lanchonete 
na faculdade, o que me ajudou um pouco. Em 
geral, eu evito gastar com o que eu não preciso, 
por exemplo, saindo para beber ou comer.
 
 ... sua adaptação ao sistema educacional 
americano?
Eu acho o sistema educacional aqui bem mais 
simples. No começo do semestre, seus professo-
res te dão um roteiro com todos os critérios de 
notas, plano de estudos, expectativas, e cabe a 
você atingir essas expectativas. Eu acho que isso 
faz as coisas mais fáceis porque você sabe desde o 
começo o que esperar do semestre, e o que você 
deve fazer para ser aprovada na matéria. 

Em que atividades você participa?
Eu faço parte da sociedade de direito e política, 
dos Cowboys in Action, um clube de serviço co-
munitário e da equipe de discurso e debates.

É fácil fazer amigos nos Estados Unidos?
Não é difícil. Entrar em um clube ou jogar um 
esporte ajuda muito porque assim você já está 
automaticamente ligada a pessoas que têm algo 
em comum com você. 
 
Quais são suas metas profissionais ? A sua 
educação nos Estados Unidos será impor-
tante para atingir essas metas e  para as 
necessidades de seu país?
No futuro eu gostaria de trabalhar na área jurídi-
ca e relações internacionais. A minha educação 
nos EUA está me preparando para isso, e as rela-
ções entre os EUA e o Brasil são muito impor-
tantes levando em consideração que o Brasil é 
uma força muito grande no turismo.

O que você aconselharia a outros estudan-
tes do seu país que estejam pretendendo 
estudar nos EUA?
Primeiro, pense com a mente aberta. Não espere 
que as pessoas aqui sejam iguais às pessoas do 

Brasil. A cultura e os costumes são diferentes, 
e poder adaptar é uma habilidade necessária. 
Segundo, procure escolas que oferecem o que 
você quer, seja em termos de um curso especifi-
co, tamanho de turmas, diversidade na faculda-
de, ou até times esportivos. Finalmente, quando 
você achar uma escola que gostou, pesquise a 
cidade e o estado onde ela está localizada. Os 
Estados Unidos é um país grande e com mui-
tas regiões diferentes. Ir para um lugar onde 
você se sente mais confortável, vai ser extrema-
mente útil no processo de sua adaptação à sua 
nova experiência.   

“Primeiro, pense 
com a mente 

aberta.”
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Excelência  |  Inovação  |  Preços Acessíveis

NEGÓCIOS · CIÊNCIAS · ENGENHARIA · ENFERMAGEM · ARTES
• Clima Temperado e Ensolarado
• Bolsas Disponíveis

• Oportunidades de Estágio
• Programas Inovadores e Assistência  

de Professores

Para mais informações, contate: Office of International Programs
(t) 337-475-5962  (e) internationaloffice@mcneese.edu  Ou visite-nos em: www.mcneese.edu/international

ALCANCE
NOVAS ALTURAS

www.siu.edu
A SIU oferece mais de:
• 200 Cursos de Graduação
• 60 Cursos de Pós-Graduação
• 30 Cursos de Doutorado

Oferecemos também: 
• Inglês como segunda língua
• Admissão condicional
•  Diferentes oportunidades de 

ajuda financeira e bolsa de 
estudos para estudantes de 
alto desempenho

•  Ambiente seguro e hospitaleiro
•  Uma das melhores instituições 

de pesquisas dos EUA
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Mariana Bianchini Silva, estudante do Brasil, está estudando na 
Susquehanna University em Selinsgrove, Pensilvânia, através do 
Programa Ciência sem Fronteiras.

Por que você resolveu estudar nos Estados 
Unidos?
O governo do Brasil ofereceu um programa de 
bolsa de estudos para alunos de graduação, inclu-
indo a possibilidade de cursar inglês intensivo por 
alguns meses. Para mim, essa bolsa de estudo pa-
receu uma ótima oportunidade de melhorar meu 
inglês e aumentar meu conhecimento em ciência 
e química em um país muito mais desenvolvido 
tanto economicamente quanto cientificamente.

Por que você escolheu esta universidade? 
A escolha da universidade não foi completamente 
minha; parte do programa de bolsas de estudo 
que eu participo inclui uma instituição americana 
(que mantém parceria com o governo brasileiro) 
para direcionar os alunos para uma instituição 
que atenda tanto a nossa área de estudo quanto os 
interesses demonstrados no processo de inscrição. 

Do que você mais gosta sobre a sua 
universidade?
A universidade não é tão grande e as salas de aula 
contêm poucos alunos o que faz o contato com a 
equipe da instituição, incluindo os professores, ser 
mais próximo.

Do que você tem mais saudade ou sente mais 
falta?
Da rotina com meus amigos na minha universi-
dade no Brasil (a maioria dos meus colegas estarão 
formados quando eu voltar) e a convivência com 
minha família. E a comida brasileira, claro!

Há quanto tempo estuda nos Estados 
Unidos? O seu inglês tem melhorado? Você 
acha que esse curso vai lhe ajudar nos seus 
estudos em um universidade dos EUA no 
futuro?
Eu estou na Susquehanna University há sete me-
ses (cursei desde o semestre do outono de 2015, 
que começou no final de Agosto). Meu inglês 
melhorou consideravelmente com a convivência 
diária e a necessidade de me comunicar apenas em 
inglês. Estudar numa instituição americana me 
ajudou a compreender um pouco como o mestra-
do e doutorado funcionam nos Estados Unidos e 
abriu portas para uma futura especialização fora 
do Brasil.

O que mais lhe surpreendeu em relação à 
vida e educação nos Estados Unidos?
Em relação à educação, o fato de que os professo-
res não só são abertos a questões e discussões, mas 
também encorajam os alunos a trazerem questões 
e discutirem em sala de aula.

Qual foi a sua maior decepção?
Eu achei que teria mais chances de viajar dentro 
do país, mas o sistema de transporte se mostrou 
não tão eficiente quanto eu imaginava e muito 
mais caro do que eu posso pagar.

Como você administra:

... as diferenças no idioma?
A familiaridade com o idioma aumentou com o 
tempo e com a necessidade de me comunicar só 
em inglês. Fazer amigos com outros alunos in-
ternacionais também ajudou porque o inglês é a 
única forma de nos comunicarmos.

... as finanças?
Eu não tive muitos problemas com dinheiro 
porque minha bolsa de estudos cobre minhas ne-
cessidades básicas. Evitar gastar muito em coisas 
desnecessárias ajudou a manter tudo em ordem.

... sua adaptação ao sistema educacional 
americano?
Foi difícil no começo com a carga de trabalho que 
eu não estava acostumada; ter aulas que duravam 
apenas uma hora e menos tempo para terminar 
as provas. Eu tentei evitar ficar para trás nas aulas 
revisando minhas anotações, procurando ajuda 
dos professores quando necessário e terminando 
os trabalhos antes da data final de entrega, e isso 
me ajudou bastante.

Quais são suas atividades de lazer ou 
esportivas? 
Eu faço parte da Associação de Cultura Asiáti-
ca com alguns outros amigos internacionais e 
participei por algum tempo de aulas de dança 
semanais. 

Foi fácil ou difícil fazer amigos nos Estados 
Unidos?
Foi mais fácil fazer amizade com outros alunos in-
ternacionais do que com americanos. Não que os 
americanos sejam fechados, mas eles geralmente 
já têm um grupo de amigos que se conhecem há 
anos e isso dificulta ganhar proximidade.

Quais são suas metas profissionais ? A 
sua educação nos Estados Unidos será 
importante para atingir essas metas e  
para as necessidades de seu país?
Eu quero continuar meus estudos após a gradu-
ação (mestrado, doutorado) e, se eu tiver a opor-
tunidade, trabalhar como analista químico na in-
dústria ou ser professora tanto para ensino médio 
quando para nível superior. As empresas no Brasil 
valorizam muito a experiência de intercâmbio 
e bom conhecimento em inglês. Consequente-
mente, ter os dois pode me ajudar a conseguir um 
bom emprego no futuro. 

O que você aconselharia a outros estudantes 
do seu país que estejam pretendendo estudar 
nos EUA?
Se você tiver a oportunidade, aproveite! Estudar 
fora do país é uma experiência de vida incrível e 
os Estados Unidos tem uma diversidade mara-
vilhosa para ser vivenciada. Além disso, tem uma 
grande diferença na forma com que brasileiros e 
americanos vêem a importância de desenvolver a 
ciência, principalmente encorajando a discussão 
e visão crítica dentro de sala de aula, e em como a 
universidade é vista não só como “um lugar para 
aprender uma profissão”, mas também um ambi-
ente para se desenvolver como cidadão.   
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Mergulhe-se  

NA EXPERIÊNCIA 
AMERICANA!

• Cursos de Administração credenciados pela AACSB
• Bolsas de estudo por mérito
• Admissão condicional

• Cursos de Inglês como segunda língua
• Cursos de artes liberais e ciências credenciados nacionalmente

• 96% dos formandos conseguem emprego ou prosseguem  
    estudos superiores em até seis meses de formatura
• 90% completam um estágio ou outra experiência profissional

• 78% de nossos alunos estudam no exterior
• De fácil acesso a importantes cidades da costa leste

• Um belo câmpus em uma linda região da Pensilvânia

Web: www.susqu.edu
Email: international@susqu.edu 

Universidade do Texas
em San Antonio
Cursos de Inglês (ESL)
Estude na Ensolarada San Antonio

Cursos de Inglês da UTSA
 Preparação acadêmica, cultural e para o TOEFL
  Cursos de 14 semanas com 20 horas semanais—no outono e primavera
 Cursos de 10 semanas com 28 horas semanais—no verão
 Professores experientes e com grau de mestrado em ensino de inglês
 Possibilidade de admissão aos cursos de graduação sem o TOEFL
 Acesso a todas as instalações do campus

The Office of ESL Services 
The University of Texas at San Antonio 

San Antonio, TX 78249
E-mail: eslservices@utsa.edu  

Fone: (210) 458-7677www.utsa.edu/esl

A Universidade do Texas em  
San Antonio oferece:

  Uma universidade em crescimento, acolhedora  
e inovadora

 Alojamento no câmpus
  66 cursos de graduação, 51 de mestrados  
e 24 de doutorado

  29.000 alunos dos quais 1900 são  
internacionais
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Ricardo Primon Pereira de Souza é um estudante brasileiro 
que está estudando na Universidade de Miami através do 
programa Ciências sem Fronteiras.

Por que você decidiu estudar nos Estados 
Unidos?
Vir para os Estados Unidos era um sonho que 
eu alimentava desde a minha infância, nos tem-
pos em que eu assistia os desenhos da Disney. O 
tempo passou e, com ele, a vontade de viajar para 
a América só aumentou. Escolhi os Estados Uni-
dos não só pela realização de um sonho pessoal, 
mas também qualidade de suas universidades 
e pelo anseio em melhorar a qualidade do meu 
inglês.

E por que você escolheu a Universidade de 
Miami?
Eu escolhi a Universidade de Miami por meio de 
um amigo e colega de classe que já estudava por 
aqui através do Programa Ciência sem Frontei-
ras. Ele me apresentou a Universidade e eu me 
encantei com toda a estrutura após pesquisar na 
internet sobre os cursos, sua reputação, os servi-
ços oferecidos e localização.

Qual a sua opinião sobre a universidade?
A Universidade de Miami é absolutamente um 
sonho! Um estrutura que surpreende: refeitó-
rios, dormitórios, bibliotecas, espaços para trei-
nar e praticar esportes e muito mais. O que eu 
mais gostei aqui foi esta variedade de opções que 
permite ao aluno o equilíbrio entre os estudos, a 
prática de esportes,  o convívio social e o lazer. 

Do que mais sente falta ou saudade?
Meu pais, irmão e amigos sempre me influencia-
ram e esta experiência me fez perceber isto ainda 
mais. Eles me fazem falta aqui.

Há quanto tempo estuda nos Estados Uni-
dos? O seu inglês tem melhorado?
Eu estudo aqui desde o verão do ano passado 
e acredito que meu inglês melhorou bastan-
te desde então. Um dos diferenciais foi o IEP 
(Programa Intensivo de Inglês) da Universidade 
de Miami. Este programa é espetacular! Tive a 
oportunidade de estudar inglês no IEP por dois 
meses. Foi uma experiência fundamental não só 
para aprimorar meu inglês, como também para 
me preparar e dar maior segurança antes de co-
meçar o semestre acadêmico na universidade. 

O que mais lhe surpreendeu em relação à 
vida e  educação nos Estados Unidos?
O que mais me surpreendeu a respeito da vida 
nos EUA foi a maneira como as coisas funcio-
nam por aqui. O americano respeita prazos, é 

pontual, não aceita desculpas para atrasos, não 
abre exceções. Tudo é muito melhor organizado, 
há mais respeito entre as pessoas. O patriotismo 
dos americanos também é algo que me cha-
mou atenção. Todos tem um orgulho imenso 
do seu país, isso é de admirar. Sobre a educação, 
toda a estrutura é voltada para o aluno. Aqui 
você se sente como parte do time; você se sente 
importante e compreende que, de fato, você é 
importante.  

Como você administra:
…as diferenças do idioma?
Desde quando cheguei, sabia que o idioma seria 
um dos maiores desafios. Eu fechei um acor-
do com meus amigos mais próximos (brasilei-
ros também) para que falássemos só em inglês. 
No começo foi difícil, mas nós perseveramos. 
O maior conselho que eu dou para aqueles que 
querem aprimorar ou aprender um novo idioma 
é sair da zona de conforto sempre que possível, e 
praticar ao máximo o novo idioma. 

…as finanças
Administrar as finanças não foi algo tão difícil. 
Sempre procurei controlar minhas despesas e 
ter uma reserva em caso de uma emergência. De 
qualquer forma, aqui a tentação é muito maior, 
porque tudo é mais barato e as opções de produ-
tos são imensas. 

…sua adaptação a um sistema educacional 
diferente do seu?
Procurei desde o início aprender sobre o sistema 
educacional americano e, por isso, não foi difícil 
me adaptar. Fazer amizade com americanos foi 
algo que me ajudou a entender melhor como as 
coisas funcionam por aqui. E independente do 
sistema educacional, estudar ainda é o que mais 
gera bons resultados.

Quais são as suas atividades de lazer ou 
esportivas?
Na universidade eu pratico musculação como 
atividade física e gosto de correr. Sempre tem al-
guma coisa acontecendo pelo câmpus, seja uma 
feira, eventos esportivos, um evento musical ou 
de dança e eu gosto de aproveitar meu tempo e 
participar. Também gosto de sair para aproveitar 
a vida noturna em Miami, que é absolutamente 
espetacular. 

Foi fácil ou difícil fazer amigos nos EUA?
Não foi muito difícil fazer amizades por aqui. É 
claro que os americanos são mais reservados que 

os brasileiros, mas isso faz parte da cultura deles. 
A universidade conta com estudantes do mundo 
inteiro, então sempre há alguém com quem você 
vai se identificar e construir uma amizade. 

Quais são suas metas profissionais ? A sua 
educação nos Estados Unidos será impor-
tante para atingir essas metas e  para as 
necessidades de seu país?
Esta experiência nos Estados Unidos foi única e 
abriu meus olhos para o quanto eu posso ir além. 
Melhorar meu inglês, que antes tinha como 
meta principal, passou a ser encarado como uma 
ferramenta (indispensável) para eu conquistar 
objetivos maiores. Quero aprender mais idio-
mas, visitar mais países e crescer como profissio-
nal. Eu também quero contribuir com meu país 
e levar o que aprendi para minha universidade, 
tentar aplicar algo que eu vi aqui e que pode fun-
cionar por lá. 

O que você aconselharia a outros estudan-
tes do seu país que estejam pretendendo 
estudar nos EUA?
Não tenha dúvidas, se você quer construir um 
futuro diferenciado, estudar nos EUA é um 
investimento que vale a pena. Não siga padrões 
impostos e não se permita ser diminuído, não 
tenha medo de enfrentar obstáculos, sejam eles o 
idioma ou mesmo a diferença de cultura. Jamais 
se esqueça do Brasil.  
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O Curso Intensivo de Inglês (IEP)
prepara estudantes do mundo todo 
em inglês como segunda língua.
u  Cinco níveis de ensino — iniciante a avançado
u  Cursos de 12 e 6 semanas
u Curso completo que inclui técnicas de estudos e orientação acadêmica
u  Atividades sociais, culturais e recreativas semanalmente
u		Admissão	condicional	na	UM	para	alunos	qualificados	academicamente

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O IEP:

Visite www.continue.miami.edu/iepusa ou ligue (305) 284-2752

www.continue.miami.edu/iepusa 
TheUMiepEncontre-nos em:

               

        

    

    

       
 

               

            

Inscreva-se já!
• Programas de Artes e Ciências

•  Transferência Garantida para 
Universidades Importantes 

•  Cursos Intensivos de Inglês

•  Associação do Estudante 
Internacional 

Encontre-nos no Facebook em:  
Cerritos College Office of  
International Student Services

Office of International Student Services
11110 Alondra Blvd.

Norwalk, California 90650 U S A
562-860-2451 ext. 2133   

oiss@cerritos.edu

http://cms.cerritos.edu/oiss

Estudantes 
Internacionais são 

Bem-vindos no Sul da 
Califórnia

Cerritos College
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C omo muitos estudantes, americanos e 
internacionais, você provavelmente está 
preocupado em como pagará seus es-

tudos nos EUA. Não deixe que isso estrague os 
planos ótimos que fez. Com um pouco de plane-
jamento, tudo é possível. Se estiver se sentindo 
sobrecarregado por causa do custo, lembre-se 
do que significará um diploma e uma educação 
americana para o seu futuro. Um dos melhores 
investimentos que se pode fazer é em educação. 
Invista em você mesmo. Além disso, nem todo 
o dinheiro será gasto em taxas de laboratório e 
multas por atraso de livros na biblioteca. Você 
usará o dinheiro para se divertir em coisas como 
viagens para esquiar, programas noturnos na ci-
dade e sushis com os seus novos amigos!

Faça uma estimativa exata do custo total dos 
seus estudos nos EUA para então elaborar um 
orçamento exato. É preciso levar muita coisa 
em consideração no orçamento. Lembre-se de 
que muitas universidades e faculdades nos EUA 
exigem que os estudantes internacionais paguem 
a anuidade do primeiro ano de uma só vez. Para 
fazer um pagamento grande assim, você e sua 
família provavelmente precisam começar a eco-
nomizar com bastante antecedência.

Apesar disso, não deixe que o custo de uma 
educação superior nos EUA o assuste! Estudar 
nos EUA e adquirir proficiência em inglês aju-
da a obter empregos melhores e mais seguros. 
No final, sua educação se pagará múltiplas ve-
zes no futuro.

Bolsas de estudo
Pouquíssimas universidades e faculdades ame-
ricanas são capazes de oferecer ajuda financeira 
a estudantes internacionais. Assim, é essen-
cial que você e sua família se encarreguem dos 
custos dos estudos, estadia e alimentação. As 
bolsas de estudo têm valores diferentes e uma 
bolsa cobrirá apenas uma pequena porção do 
custo total necessário para passar um ano letivo 
nos Estados Unidos.

Você pode escrever para a escola de sua es-
colha e pedir um formulário de solicitação de 
bolsa de estudo. Mas antes verifique se é possível 
financiar seus estudos com dinheiro da sua famí-
lia, governo, instituição de origem e outras orga-

INVISTA EM VOCÊ MESMO!
COMO FINANCIAR SUA 
EDUCAÇÃO NOS EUA

nizações às quais você pertence. Você terá mais 
oportunidades e não estará concorrendo com 
estudantes de todo o mundo. Além disso, se a 
bolsa de estudo for do seu país, o processo talvez 
seja mais fácil para você. 

Empréstimos
Empréstimos podem possibilitar os seus estu-
dos como estudante internacional nos Estados 
Unidos. Existem empréstimos para estudantes 
internacionais disponíveis. Ainda que a maio-
ria dos estudantes americanos faça emprésti-
mos para estudar, fazer um empréstimo é coisa 
séria. Pesquise detalhadamente outras opções 
primeiro. O melhor é conseguir o maior valor 
possível, dinheiro que não precisará devolver, 
e então, se necessário, suplementar esse valor 

com empréstimos. Compare as condições e 
taxas de juros de diversas instituições financei-
ras até encontrar o melhor empréstimo para o 
longo prazo. 

Como qualquer outro investimento, lem-
bre-se do retorno. Você estará investindo em sua 
futura carreira e capacidade de ganho. 

Trabalho/Estudo 
Estima-se que 75% de todos os estudantes de 
tempo integral de universidades e faculdades dos 
EUA trabalhem no mínimo meio período. Se 
estiver vindo aos EUA por um período mais lon-
go do que um curso curto ou intercâmbio, você 
provavelmente terá um visto F-1. Este tipo de 
visto permite a participação em programas de es-
tudo/trabalho na instituição de ensino. Pode ser 
interessante trabalhar algumas horas adicionais 
em seu próprio país, já que as restrições do visto 
dos EUA reduzem o número de horas que você 
pode trabalhar.

Exames de admissão: US$500
Exames de admissão em faculdades e universi-
dades, como o SAT, TOEFL e GMAT, podem 
custar entre US$50 e US$500. Podem existir 
taxas adicionais para o processamento, envio dos 
resultados para a escola, etc. É importante fazer 
os exames com bastante antecedentes para que 
a escola receba os resultados antes de vencer o 
prazo de inscrição. Existem taxas adicionais para 
o envio urgente dos resultados do exame. 

Taxas de inscrição:  
US$250–US$600
As taxas de inscrição que cobrem custos ad-
ministrativos e de processamento variam de 
US$250 a US$600 por inscrição. A maioria dos 
estudantes solicita inscrição em no mínimo de 4 
a 10 instituições.

Preços do Cursos:
Graduação: US$2.200 - US$32.405
Pós-graduação:  US$8,225 - 
US$28.466
Doutorado: US$10.354 - US$40.519
Os preços dos cursos variam bastante de escola 
para escola e localização. Dependendo de onde 
você escolher para estudar, sua anuidade poderá 

CUSTO MÉDIO  
DA ANUIDADE  
por tipo de instituição, 2013–2014

Instituição pública  
de 2 anos: US$3.264

Instituição pública  
de 4 anos: US$22.203

Instituição particular  
de 4 anos: US$30.094

CUSTO MÉDO DE 
ALOJAMENTO E 
ALIMENTAÇÃO  
por tipo de instituição, 2013–2014

Instituição pública  
de 2 anos: US$7.466

Instituição pública  
de 4 anos: US$9.498

Instituição particular  
de 4 anos: US$10.823
Fonte: The College Board, Tendências na Faculdade de 
Preços 2015
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APRENDA INGLÊS NO TEXAS
Você jamais conhecerá pessoas tão amigas

www.tiep.edu  www.tiep.edu/university-express

  Professores e funcionários qualificados
  Atividades extracurriculares
  Admissão condicional e isenção do TOEFL
  Certificados
  University Express: Seu caminho para um 

diploma universitário

CITY COLLEGE  
OF SAN FRANCISCO
50 Phelan Avenue
San Francisco, CA  94112
admit@ccsf.edu  +1 415-239-3000

www.ccsf.edu/international  

ESTUDE EM

O CCSF é uma das 10 melhores faculdades de dois anos ("community 
colleges") que preparam alunos para transferência à Universidade da 
Califórnia (UC), California State University (CSU) e outras instituições de 
quatro anos.

• Melhor relação em custo e 
benefício em educação superior

• Prepare-se para transferência 
a uma universidade de quatro 
anos e para obter um grau de 
bacharel

• Obtenha um diploma superior de 
dois anos (Associate of Arts, A.A. 
ou Associate of Sciences, A.S.)

• Obtenha um certificado de um 
programa ocupacional de curta 
duração

• Experimente a vida nos Estados 
Unidos

• Preencha os requisitos de 
estudos no exterior de sua 
escola de origem

• Escola credenciada pela ACCJC

Saõ FRancisco
califórnia

Principais Cursos
Acadêmicos: 
Matemática, 
Ciências, Ciências 
Biológicas, Inglês 

como Segunda Língua, 
Administração, Negócios 
Internacionais, Artes Culinárias, 
Hotelaria e Turismo, Comunicação 
Gráfica, Belas Artes e muitos 
outros.

Por que estudantes internacionais de mais de 96 países 
estudam no City College de São Francisco (CCSF)?

Programas Oferecidos
•  Programa de transferência universitária 2+2
•  Cursos intensivos de inglês
•  Bacharelado em ciência aplicada (BAS) em 

gestão de hotelaria e turismo
•  Cursos técnicos e profissionalizantes
•  Programa de conversão de escola secundária

Por que estudar no  
South Seattle College?
•  Preços acessíveis
•  O TOEFL não é exigido para admissão 
•  Turmas pequenas
• Admissão por transferência garantida 
•  Localizado em um bairro tranquilo e 

seguro a 10 minutos de centro de Seattle 
• Atenção pessoal dos professores

South Seattle College
6000 16th Avenue SW, Seattle, WA 98106 • www.southseattle.edu/international

Fone: (206) 934-5360 • Fax: (206) 934-5836 • E: cie@seattlecolleges.edu

O Centro de Educação Internacional 
Com vistas panorâmicas da cidade, da baía de Puget Sound e cadeias 
de montanhas, Seattle é líder em cultura, gastronomia e música. Venha 
descobrir porque ela é considerada uma das cidades mais bonitas do mundo.
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variar de US$2.200 a US$32.405 (graduação). Geralmente, escolas de in-
glês como segunda língua (ESL) e community colleges são mais baratos do 
que faculdades e universidades. Instituições estaduais são financiadas pelo 
governo estadual local e pelo governo federal, e são mais baratas do que as 
universidades e faculdades particulares. No entanto, a maioria das insti-
tuições estaduais cobra uma taxa maior para estudantes de fora do estado, 
como os estudantes internacionais, e você deve considerar, no seu orçamen-
to, uma inflação anual de cerca de 5% nos custos da escola. Um website útil 
para comparar anuidades é o collegeboard.com.

Acomodação e refeições:  
US$7.000–US$11.000
A maioria dos estudantes prefere morar em alojamento ou residência estu-
dantil pelo menos durante o primeiro ano letivo. Algumas escolas exigem 
que os calouros morem em alojamentos estudantis durante o primeiro ano. 
Geralmente duas ou mais pessoas dividem uma quarto, o que é uma ótima 
maneira para fazer amizades e, juntos, conhecer a universidade ou faculdade 
americana. Em muitos campus também existem alojamentos para estudan-
tes casados e famílias. 

Áreas rurais são geralmente menos caras do que cidades grandes. Em 
grandes cidades e em institutos de língua inglesa, os estudantes podem gas-
tar menos morando fora do campus. Os contratos de aluguel nos EUA ge-
ralmente exigem pagamento do primeiro e do último mês de aluguel mais 
um depósito de segurança.

Outra opção escolhida por alguns estudantes é a de morar com uma 
família americana. Isso geralmente é chamado de homestay. Se a sua es-
cola tiver essa opção, eles poderão coordenar a estadia do tipo homestay. 
A sua universidade ou faculdade também pode fornecer uma lista de em-
presas que providenciam hospedagem em casas de família. Não hesite em 
pedir orientação. 

A família fornecerá um quarto só para você ou um quarto comparti-
lhado, café da manhã e jantar em um ambiente familiar. A opção de morar 
com uma família é especialmente boa para estudantes mais jovens que não 
estão acostumados a morar sozinhos. Também é uma boa maneira de tor-
nar-se proficiente em inglês e vivenciar o estilo de vida familiar americano.

Custo de viagem: US$500–US$3.000
Para calcular o custo de viagem, pesquise quanto custam as passagens de seu 
país para os EUA.  Viagens aérea dentro dos Estados Unidos variam nor-
malmente de US$500 a US$3.000, ida e volta.

Livros e materiais didáticos:  
US$900–US$1.300
Você é responsável pela compra de livros, cadernos, acessórios para com-
putador e outros materiais didáticos. Planeje gastar cerca de US$1.000 por 
ano em livros e materiais didáticos. Quando possível, compre ou alugue 
livros didáticos usados. Websites como efollet.com e amazon.com são boas 
opções para comprar livros usados. Isso economizará muito dinheiro. Tam-
bém é possível vender os livros quando terminar de cursar a matéria. Muitas 
livrarias nas escolas têm um programa de comprar os livros de volta. Isso é 
conveniente mas, dependendo do livro e época do ano, você poderá vender 
seus livros on-line.

Seguro-saúde: US$350–US$500
Por ser um estudante internacional em uma instituição dos EUA, o seguro 
de saúde será obrigatório. Para começar a sua pesquisa de seguro de saúde, 
comece perguntando à faculdade ou universidade que gostaria de frequen-
tar quais são as coberturas disponíveis para estudantes internacionais. Com-
pare os serviços e preços oferecidos pela sua escola com os de outras institui-
ções e empresas. Certifique-se de que a seguradora e cobertura atendam as 
exigências da escola.

/dicas do estudante
“Trabalhei e economizei por muito tempo 
para isto. Meu governo me ajuda um pouco. 
Morar com uma família também ajuda 
porque os jantares estão incluídos e não 
preciso gastar dinheiro em refeições.”  
—Maria Kanerva, da Finlândia, estudante de 
Administração de Empresas na Universidade 
Estadual da Califórnia em San Marcos, onde 
também frequentou o Instituto Americano de 
Língua e Cultura

“Meus pais me dão uma certa quantia 
de dinheiro para eu gastar com minhas 
despesas a cada trimestre. Minha 
obrigação é saber controlar o dinheiro de 
forma inteligente para que eu não fique sem 
dinheiro no meio do trimestre.” —Thao Tran, 
estudante do Vietnam, cursando Bioquímica no 
North Seattle College em Seattle, Washington

“Trabalhar como Assistente de Moradia 
me ajudou a equilibrar minhas finanças e 
assim ganhar algum dinheiro extra para 
gastar no meu tempo de lazer.” —Ioannis 
Tsangaris, estudante do Chipre, cursando 
Tecnologia da Informação e Sistemas de 
Gestão de Informação na Fairleigh Dickinson 
University em Nova Jérsei.

“Desde o começo, fiz uma planilha no 
computador. Assim, não tive problemas na 
hora de fazer o orçamento dos  
meses seguintes.” —Ligia Maciel, do Brasil, 
cursando Administração Hoteleira no Central 
Pennsylvania Community College

“É necessário um bom planejamento e um 
acompanhamento frequente das despesas, 
pois o país é um convite contínuo ao 
consumo.” —Ana Lúcia Silva, do Brasil, 
Inglês no Instituto de Língua Inglesa (ELI) da 
Universidade da Flórida (University of Florida)

Despesas pessoais: US$2.500
Naturalmente, você precisará de todas as coisas que normalmente usa em 
seu próprio país: itens de higiene pessoal, remédios, dinheiro para lavande-
ria, lavagem a seco, transporte, lazer, entretenimento, etc. Não se aconselha 
carregar grandes quantidades de dinheiro vivo em nenhum lugar dos EUA. 
Raramente é necessário dinheiro vivo, pois a maior parte das compras pode 
ser feita com cartão de débito ou crédito. 

Não deixe que todo esse falatório sério sobre dinheiro o preocupe! 
Lembre-se, você está indo aos EUA para estudar—e para aproveitar! Uma 
parte do seu dinheiro será gasta em coisas gostosas como pizza ou sair para 
dançar! Talvez você queira comprar uma camiseta com os dizeres “I  New 
York” ou uma calça Levi’s autêntica. Equilibre a economia e a diversão—e a 
sua experiência será um êxito financeiro!    
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Não fez o TOEFL? Não tem problema!
Através do programa de admissão condicional,  
você poderá ser aceito na Universidade de Delaware 
— e o TOEFL jamais será exigido!

sucessoSeu caminho para o

* U.S. News & World Report, 2016

www.udel.edu/eli/cap
University of Delaware English Language Institute (ELI) 

189 West Main Street, Newark, Delaware 19716, USA | +1-302-831-0651 | CAPadmissions@udel.edu

Não deixe que uma 

pontuação baixa no TOEFL 

lhe impeça de se candidatar 

a uma vaga em uma das 

melhores universidades 

americanas!

Classificada em 29º  

lugar entre as  

Melhores Universidade  

Públicas dos EUA!*



Por William Fish

VISTO DE  
ESTUDANTE

A seguir algumas 
orientações 

para ajudá-lo no 
processo  

de solicitação do 
visto de estudante.

OBTENÇÃO DO 

A qui estão algumas orientações para 
que o processo de obtenção do seu 
visto de estudante seja tranquilo e 

bem sucedido.
Conseguir um visto de estudante para 

os Estados Unidos é demorado, mas pode 
ser um procedimento surpreendentemente 
fácil e recompensador. Em muitos países, 
o número de vistos de estudantes emitidos 
pelos Estados Unidos aumentou significati-
vamente no ano passado.

Embora o processo de solicitação de um 
visto de estudante internacional ou visto de 
intercâmbio possa ser confuso, centenas de 
milhares de estudantes conseguem atender 
os requisitos do visto anualmente. No ano 
passado, foram emitidos 644.204 vistos de 
estudantes (F-1).

Quando você é aceito como estudante 
de período integral numa universidade ou 
escola de inglês nos EUA, a escola enviará a 
você um documento chamado formulário 
I-20, que é o formulário de solicitação do 
visto F-1.

Se você for um visitante de intercâmbio, 
a organização ou órgão governamental dos 
EUA que patrocina a sua vinda deverá lhe 
enviar um formulário DS-2019 para soli-
citação do visto J-1.

1/ EM PRIMEIRO LUGAR, sua escola ou uni-
versidade lhe enviará um formulário con-
firmando sua aceitação em uma instituição 
autorizada pelo Serviço de Naturalização e 
Cidadania dos EUA (USCIS, na sigla em 
inglês) para inscrever-se como estudante 
não imigrante (formulário I-20 para obten-
ção do visto F-1 ou formulário DS-2019 
para o visto J-1). Você deverá ler e assinar 
esse formulário.

Verifique com cuidado se o nome que 
consta na formulário de inscrição na es-
cola está escrito exatamente como em seu 
passaporte. Verifique também se a escola 
escreveu corretamente seu nome, como 
aparece no passaporte, no formulário I-20 
ou DS-2019.

Todos os nomes de solicitantes de vistos 
são investigados por questões de seguran-
ça. Cidadãos e estudantes de alguns países 
que pretendem estudar algumas matérias 
específicas na universidade podem ter que 
passar por uma triagem adicional que acres-
centa algumas semanas ao processo. Nova-
mente, é essencial fazer o pedido do visto 
com bastante antecedência.
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2/ EM SEGUIDA, será necessário marcar 
uma entrevista para tirar o visto e pa-
gar algumas taxas. Os vistos de estudan-
tes podem ser emitidos até 120 dias antes 
da data de início do curso que consta no 
formulário I-20. Vistos de visitantes de 
intercâmbio podem ser emitidos a qual-
quer momento antes da data que consta 
no DS-2019. Você deve pedir o visto o 
mais cedo possível.

Toda as embaixadas dos EUA têm uma 
página com instruções de como marcar 
uma entrevista para o visto e com infor-
mações sobre o processo de solicitação do 
visto. O website da embaixada em seu país 
pode ser encontrado em usembassy.gov.

A página também tem informações do 
tempo de espera para tirar o visto em seu 
país. Solicitantes de visto de estudante de-
vem ter prioridade na embaixada ou consu-
lado. Assim, se o curso acadêmico começar 
em breve, explique isso ao solicitar o visto.

Sugerimos também visitar ou contatar 
o escritório de orientação do EducationU-
SA afiliado ao Departamento de Estado 
dos EUA em seu país. Eles estão espalhados 
pelo mundo e relacionados em educatio-
nusa.info/centers.php. Os funcionários 
desses centros poderão lhe dizer onde fazer 
o pagamento das taxas do visto e como 
marcar uma entrevista.

Será cobrada uma taxa de US$200 para 
amortizar o custo do sistema de computado-
res usado para registrar sua estadia nos Esta-
dos Unidos (SEVIS, na sigla em inglês). Essa 
taxa pode ser paga com um cartão de crédito 
internacional válido. Acesse fmjfee.com/in-
dex.html para pagar a taxa. Imprima e guar-
de uma cópia do recibo. A taxa do SEVIS 
deve ser paga pelo menos três dias antes da 
data da entrevista do visto. Leve uma cópia 
do recibo para a entrevista do visto.

Também será necessário pagar uma 
taxa de solicitação de visto de US$160. 
O pagamento pode ser feito na embaixa-
da ou consulado dos EUA em seu país ou 
em um banco designado pela embaixada. 
As informações específicas de onde pagar 
a taxa de solicitação de visto podem ser 

encontradas no website da embaixada dos 
EUA em seu país.

3/ EM TERCEIRO LUGAR, os Estados Uni-
dos estão usando um novo formulário de 
solicitação de visto de não imigrante, DS-
160, que deve ser preenchido on-line. Esse 
formulário substitui todos os outros for-
mulários. Instruções para o preenchimen-
to e links para obter o formulário podem 
ser encontrados em travel.state.gov/visa/
forms/forms_4230.html. O website da 
embaixada ou consulado dos EUA em seu 

foto deverá estar no formato explicado na 
seção “Requisitos da fotografia”: https://
travel.state.gov/content/visas/en/general/
photos/digital-image-requirements.html. 
Se não conseguir enviar a foto on-line, leve 
a foto quando for para a entrevista.

4/ PREPARE-SE PARA A ENTREVISTA. É 
extremamente importante que você solicite 
o seu visto muito tempo antes da data de 
início das aulas. Se possível, solicite-o três 
meses antes da data planejada da viagem 
aos EUA. Isto garantirá um prazo extra de 
tempo se houver atrasos na embaixada ou 
se você quiser recorrer da decisão caso o 
visto seja negado.

A roupa que se veste é importante. 
Considere a entrevista um evento formal. 
Roupas formais de trabalho são apropria-
das. As primeiras impressões são funda-
mentais, pois haverá pouco tempo para 
falar com o agente consular, que costuma 
ter poucos minutos para fazer a entrevista e 
tomar uma decisão.

Prepare-se para dar informações de 
modo rápido e completo. Se não conseguir 
responder às perguntas em inglês e o agente 
consular não falar a sua língua, você pode 
pedir um intérprete. Falar inglês não é uma 
exigência para se obter o visto de estudan-
te. Na verdade, milhares de estudantes vão 
aos Estados Unidos todo ano para aprender 
inglês.

O agente consular precisa conhecer seus 
objetivos específicos, acadêmicos ou profis-
sionais, para estudar nos Estados Unidos. 
Prepare-se para explicar por que é melhor 
fazer estudos da sua área específica nos Es-
tados Unidos do que em seu país. Prepare-
-se para dizer exatamente o que vai estudar 
e para que profissão os estudos que fará 
nos EUA irão prepará-lo. Fale calmamente 
sobre seus planos educacionais, de maneira 
clara e concisa.

Se for aos EUA para aprender inglês e 
depois fazer um curso superior, prepare-se 
para explicar o seu plano de estudos com-
pleto. Lembre-se que não basta dizer “é me-
lhor estudar nos Estados Unidos”. Dê mo-

país pode ser encontrado em usembassy.
gov. Acesse a seção de vistos e leia sobre o 
procedimento correto atual para vistos de 
não imigrantes.

Preencha todo o formulário DS-160 
on-line. Lembre-se de usar exatamente a 
mesma grafia e ordem de seu nome como 
consta no passaporte. Em seguida, imprima 
o formulário preenchido e leve-o consigo 
para a entrevista do visto na Embaixada.

Você deverá submeter sua foto ao pre-
encher o formulário DS-160 on-line. Sua 

6 DICAS EM  
SUA ENTREVISTA 

PARA TIRAR  
O VISTO

 Vista-se com paletó  
e gravata ou vestido

 Seja específico ao 
responder às perguntas

 Traga extratos bancários 
ou comprovante  

de emprego

 Forneça detalhes sobre 
os seus planos de estudo

 Fique calmo e aja 
profissionalmente

 Diga a verdade

NO ANO PASSADO FORAM EMITIDOS 644.204 VISTOS DE 
ESTUDANTES F-1 E ATUALMENTE EXISTEM 1.2 MILHÕES DE 
ESTUDANTES NOS ESTADOS UNIDOS COM VISTOS F E M!
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tivos válidos para explicar por que isso será 
melhor para você. Os agentes consulares 
querem respostas diretas e honestas para as 
perguntas que fazem. Eles geralmente não 
veem com bons olhos os solicitantes que 
dão respostas vagas, memorizam respostas 
ou fazem comentários exagerados das ma-
ravilhas e belezas dos Estados Unidos.

Você terá que explicar detalhadamente 
por que quer estudar em uma escola especí-
fica e dar informações sobre a escola e sobre 
o lugar onde vai morar (residência estudan-
til, casa de família ou apartamento).

Se estiver planejando concluir o curso 
universitário em seu país após estudar in-
glês nos Estados Unidos, traga um com-
provante de que é estudante em seu país. 
Apresentar uma carta de um professor 
universitário apoiando seu plano de estudo 
pode ser útil. Os jovens em todo o mun-
do costumam não ter certeza sobre seus 
planos. Entretanto, na entrevista do visto, 
é melhor dar respostas definidas. Se você 
parecer incerto sobre o que fará, o agente 
consular pode pensar que você, na realida-
de, quer ir aos Estados Unidos por outros 
motivos sem ser estudar.

As notas são importantes. Se suas notas 
não forem boas, prepare-se para explicar o 
que fará para ter êxito nos Estados Unidos. 
Uma carta do diretor ou de um professor 
de sua escola, ou da escola que o admite 
nos EUA, explicando como o curso nos Es-
tados Unidos pode ajudá-lo ou explicando 
por que a possibilidade de êxito é boa pode 
ser bastante útil. Se existirem circunstân-
cias especiais (por exemplo, falecimento ou 
doença na família imediata) que contribu-
íram para as notas baixas, peça que a escola 
explique tais circunstâncias.

O Departamento de Estados dos EUA 
(DOS na sigla em inglês) implementou uma 
ferramenta on-line para que os solicitan-
tes de vistos de imigrante e não imigrante 
verifiquem o andamento de sua solicitação: 
https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/
Status.aspx. O ano passado foram emitidos 
644.204 vistos de estudantes F-1 e havia 
mais de 1.2 milhões estudantes nos Estados 
Unidos com vistos F e M!

Capacidade financeira
Para morar e estudar nos Estados Unidos, 
é preciso ter uma capacidade financeira 
adequada e que possa ser comprovada. As 
solicitações de visto geralmente têm mais 
possibilidade de serem aprovadas quando 

existe apoio financeiro da família, de em-
pregadores ou de instituições patrocinado-
ras em seu país.

Se seus pais pagarem pelos seus estudos, 
leve documentos que mostrem a origem da 
renda da família. Leve uma carta dos em-
pregadores de seus pais dizendo o que eles 
fazem, há quanto tempo trabalham em sua 
organização e o quanto ganham.

Quando os agentes consulares veem 
informações contraditórias ou sem lógica, 
eles não aprovam o visto. Se sua família de-
monstrar uma renda suficiente apenas para 
mantê-lo nos Estados Unidos, o agente terá 
suspeitas.

Grandes somas de dinheiro em contas 
bancárias podem não bastar como prova de 
capacidade financeira. Quanto a informa-
ções de contas bancárias, peça a alguém do 
seu banco uma carta que declare há quanto 
tempo a conta existe e o saldo médio da-
quela conta neste período. Isso deveria bas-
tar para convencer o agente consular que 
você e sua família têm um histórico antigo 
e estável de negócios com o banco.

“Intenção de voltar”
A maioria das solicitações de vistos de estu-
dante e de intercâmbio é aprovada. A causa 
mais comum para que um visto não seja 
aprovado é o fato de a pessoa que solici-
tou o visto não comprovou para o agente 
consular que voltará para seu país depois de 
terminar os estudos nos EUA. Esta regra é 
chamada de Seção 214.b.

Para avaliar a sua “intenção de voltar” 
ao país de origem, o agente consular lhe 
fará uma série de perguntas sobre suas raí-
zes em seu país de origem e seus planos de 

estudo. Novamente, será preciso compro-
var para o agente consular que sua família 
tem capacidade de pagar o primeiro ano de 
sua estada nos Estados Unidos e que você 
tem planos realistas para financiar o restan-
te de seu curso.

Você deverá ter todos os documentos 
exigidos, incluindo o I-20 ou DS-2019, o 
formulário DS-160 e o recibo de pagamen-
to do SEVIS. Você deverá levar também 
documentos que comprovem como pagará 
os seus estudos e por que retornará ao seu 
país. Alguns documentos que podem ser 
usados são passaportes anteriores mostran-
do viagens ao exterior, holerites de paga-
mento e extratos bancários, documentos de 
família e históricos escolares.

Se o visto for negado...
Se a sua solicitação de visto não for 
aprovada, ainda se pode fazer algo para re-
verter a recusa. Pode-se pedir uma revisão 
da decisão. Na maioria das vezes, é preciso 
apresentar documentação adicional que 
não havia sido encaminhada junto com o 
pedido inicial. Em alguns casos, o agente 
consular pode pedir documentos adicio-
nais, como comprovação de emprego ou de 
propriedade de imóvel ou negócio. Forneça 
todas as informações requisitadas.

Um fax ou e-mail da escola america-
na à embaixada ou ao consulado dos EUA 
em sua cidade, contendo detalhes de suas 
qualificações e pedindo que se reconside-
re a solicitação, pode ajudar a conseguir a 
aprovação. O fax deve ser enviado para o 
chefe de vistos de não-imigrantes (Chief of 
Nonimmigrant Visas) no posto consular 
em questão. Os números de fax e telefone 
constam no website do Departamento de 
Estado em usembassy.state.gov.

Quando o visto é aprovado, ele fica 
pronto poucos dias depois.

Visitantes de intercâmbio vão aos EUA 
para consultas, treinamento, pesquisa ou 
ensino, ou para um cargo de Au Pair ou 
emprego temporário. 

William Fish reúne-se regularmente com 
agentes de assuntos consulares dos EUA na 
cidade de Washington e em embaixadas e 
consulados no exterior. Ele é presidente do 
Conselho Internacional de Educação de 
Washington (Washington International 
Education Council), que promove intercâmbios 
internacionais educativos. Ele pode ser 
contatado pelo email: wfish@washcouncil.org, 
www.washcouncil.org.

Se o visto for aprovado,  
ele estará disponível  

dentro de poucos dias.  
Tipos de vistos de estudante:

Um estudante de tempo integral 
recebe um visto F-1 ou M-1.

Esposa e filhos de estudantes 
recebem vistos F-2 ou M-2.

Um visitante de intercâmbio 
recebe o visto J-1. Visitantes de 
intercâmbio vão aos EUA para 

consultas, treinamento, pesquisa 
ou ensino, ou para um cargo de 
Au Pair ou emprego temporário.
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Turmas pequenas (média de 12 alunos por sala)

Aulas o ano todo (seis sessões de 7 semanas anualmente)

Aulas de preparação acadêmica e habilidades de comunicação

Cidade dinâmica e internacional (a 4ª maior cidade dos EUA)

Um lugar divertido para aprender com atividades para os 
alunos em todas as sessões (rodeios, esportes de ligas importantes, 
museus, zoológico e muito mais)

WEB: esl.rice.edu     EMAIL: esl@rice.edu     FONE: 713-348-4019     FAX: 713-348-6131

RICE UNIVERSITY | INGLÊS INTENSIVO | HOUSTON, TEXAS

Rice University
Glasscock School of Continuing Studies 

Language Programs – MS 560, P.O. Box 1892 
Houston, Texas 77251-1892 USA

Rice University is an EO/AA institution

D-E: Foto por Tommy LaVergne, foto cortesia de Houston
Livestock Show e Rodeo, foto por Tommy LaVergne
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M uitos estudantes internacionais 
querem trabalhar enquanto estu-
dam nos Estados Unidos para ga-

nhar um dinheiro extra e colocar o seu inglês 
em prática. Às vezes isso pode ser um proces-
so difícil e complicado, mas com um preparo 
antecipado você pode aumentar suas chances 
de encontrar um emprego. A chave para o 
sucesso é conhecer as regras que devem ser 
seguidas e onde obter ajuda na procura de 
emprego.  

Os Estados Unidos emitem diversos tipos 
de vistos de estudante, mas a maioria dos estu-
dantes internacionais recebem o F-1, um visto 
de não-imigrante para estudos acadêmicos 
em período integral. Como o visto F-1 serve 
apenas para fins educacionais, o governo dos 

fora do câmpus em algo relacionado ao 
seu campo de estudos através das opções 
Curricular Practical Training (CPT, Trei-
namento Prático Curricular) ou Optional 
Practical Training (OPT, Treinamento 
Prático Opcional).
Essas não são as únicas restrições, e o 

departamento que emitiu o documento de 
imigração I-20 (geralmente o departamento 
de estudantes internacionais da instituição de 
ensino) é a melhor fonte de informações para 
se entender todas as regras. A maior parte dos 
programas de orientação de estudantes inter-
nacionais fornece informações sobre as opções 
de emprego. Transgredir as leis pode resultar 
na perda do visto de estudante, por isso é pre-
ciso seguir as instruções dadas pela equipe de 
orientação de estudantes na sua escola!

Agora que você conhece as restrições 
básicas sobre emprego para portadores do 
visto F-1, onde e como, na verdade, você faz 
para encontrar um emprego? As universida-
des dos Estados Unidos geralmente têm um 
departamento de desenvolvimento de carreira 
que mantém um banco de dados on-line de 
empregos e presta serviços como orientação 
de carreira, entrevistas simuladas e oficinas de 
redação de currículos para preparar as pessoas 
para o processo de se candidatar a um empre-
go. Este é um ótimo lugar para se iniciar a bus-
ca. Muitas escolas também realizam uma feira 
de empregos no câmpus no início do semes-
tre, assim se pode encontrar um emprego de 
meio período dentro do câmpus.  A livraria do 
câmpus, cafés e outras instalações pertencen-
tes à escola geralmente contratam estudantes 
que buscam emprego nesses eventos.  

Os estudantes de pós-graduação contam 
com mais algumas opções de emprego no 
câmpus, tais como auxiliares de pós-graduação 
nos escritórios e assistentes de professores e de 
pesquisa. Jinsun Baek, uma ex-estudante da 
Universidade de Illinois em Chicago (UIC)  
no Tutorium de inglês intensivo, agora traba-
lha na secretaria do Tutorium como assisten-
te de pós-graduação. “Às vezes é difícil, como 
estudante de línguas, encontrar um emprego 
no câmpus. É importante ser honesto consigo 
mesmo sobre a questão da proficiência em 
inglês porque é preciso poder concorrer com 
candidatos americanos que normalmente são 
falantes nativos de inglês”, diz Baek.  

Entretanto, outras qualidades valiosas e 
habilidades no local de trabalho podem aju-
dar a pessoa a superar esse possível obstáculo. 
Por causa do seu entusiasmo e participação 
nas atividades do programa como estudante 
do Tutorium, Baek  causou uma boa impres-

Por Megan Gier

EUA impõe restrições às opções de emprego 
para os portadores do F-1. Entretanto, isso 
não significa que não se possa trabalhar com 
o visto F-1. Desde que você entenda e siga os 
requisitos legais, você pode trabalhar com o 
visto de estudante.  Estas são as regras mais 
importantes para se trabalhar nos Estados 
Unidos com um visto de estudante:

  É preciso manter a condição de estudante 
em período integral o tempo todo.

  Não é permitido trabalhar fora do câm-
pus durante o primeiro ano letivo. Duran-
te este período, é permitido trabalhar no 
câmpus em regime de meio período (má-
ximo de 20 horas por semana) durante o 
período das aulas.

  Após um ano letivo, é permitido trabalhar 

TRABALHAR 
COMO ESTUDANTE INTERNACIONAL 

NOS ESTADOS UNIDOS
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são na equipe da escola, o que a ajudou a ser 
contratada.

Para conseguir emprego fora do câmpus, é 
preciso obter permissão para Curricular Prac-
tical Training (CPT, Treinamento Prático 
Curricular) ou Optional Practical Training 
(OPT, Treinamento Prático Opcional). Se 
o seu curso de graduação exigir estágio, este 
trabalho é considerado CPT. Fale com o dire-
tor do curso para encontrar um emprego que 
atenda os requisitos e dê entrada na docu-
mentação do CPT junto à sua universidade. 
Depois de se formar, você pode continuar nos 
Estados Unidos por mais um ano para fazer 
o OPT no seu campo de estudos. O depar-
tamento de estudantes internacionais no seu 
câmpus o ajudará a preencher os documentos 
exigidos para o OPT.

Procure também outras oportunidades na 
sua vizinhança. A rede de contatos com outras 
pessoas pode ajudar bastante. Converse com 
outros estudantes internacionais na sua escola, 
procure em bancos de dados de empregos pela 
Internet e entre em contato com a comunida-
de de imigrantes do seu país se houver uma na 
sua região. Lexi Wang, estudante de pós-gra-
duação e assistente de pesquisa no Centro de 

que falem outras línguas e pode ser que consi-
gam patrocinar um visto de trabalho.

Ao longo da sua carreira, Eileen Censotti, 
Orientadora de Estudantes Internacionais no 
Tutorium da UIC em Inglês Intensivo, teve 
contato com muitos estudantes internacionais 
que procuravam emprego. Ela diz que, embo-
ra possa ser difícil encontrar trabalho como 
recém-chegado em um país, ter flexibilidade e 
persistência durante a busca de emprego acaba 
dando resultado. 

“Se você não encontrar emprego imedia-
tamente, não desista. Continue a procurar e 
a se candidatar a todo emprego que ache que 
consiga fazer”, aconselha. 

Tenha criatividade e paciência, e investi-
gue todas as opções possíveis durante a sua 
busca de emprego.  A maioria das pessoas terá 
satisfação em ajudá-lo se você pedir, portanto 
não se acanhe em pedir ajuda. Boa busca de 
emprego e boa sorte! 

Megan Gier é Assistente Graduada de 
Marketing no Tutorium em Inglês Intensivo da 
Universidade de Illinois em Chicago (UIC). 
Atualmente, é estudante de pós-graduação do 
curso de Linguística Aplicada/TESOL da UIC.

Aprendizado de Línguas e Cultura da Uni-
versidade de Illinois em Chicago, tem um óti-
mo conselho para estudantes internacionais 
que esperam obter um emprego OPT após a 
formatura: 

“Estabeleça a sua rede de contatos antes de 
se formar na faculdade. Você pode conversar 
com os seus professores e amigos ...  se eles o 
encaminharem para um emprego, vai ser mui-
to mais fácil do que encontrar um emprego 
por conta própria”. 

Essas pessoas são ótimas fontes de infor-
mações sobre oportunidades de emprego atu-
ais e futuras.

Muitos estudantes internacionais traba-
lham como voluntários ou estagiários em 
uma organização sem fins lucrativos enquan-
to estudam; às vezes essas instituições podem 
oferecer um emprego remunerado depois da 
formatura, e geralmente se dispõem a ajudá-lo 
a solicitar o visto de trabalho necessário. Se 
você fala outra língua além do inglês, pense 
na possibilidade de trabalhar como professor 
particular ou intérprete em uma organização 
que atenda imigrantes na sua vizinhança. Em-
presas e organizações com um foco interna-
cional geralmente precisam de funcionários 

P O R Q U E  E S C O L H E R  A  U I C

Tutorium em
I N G L Ê S  I N T E N S I V O

• Turmas pequenas; 20 a 25 horas semanais

• Do nível básico ao avançado

• Aulas começam em agosto, janeiro e maio

• Aprendizagem aprimorada pela tecnologia

Para um panfleto e formulário de inscrição, contate:
University of Illinois at Chicago, Tutorium in Intensive English (m/c 324), 1333 S. Halsted St., Suite 260, Chicago, IL 60607 U.S.A.

TEL: (312) 996-8098  •  FAX: (312) 996-4394  •  E-MAIL: tutorium@uic.edu  •  http://www.uic.edu/depts/tie
Para admissão em outros cursos: www.admissions.uic.edu • admissions@uic.edu

• Atividades sociais, culturais e educativas

• Ambiente urbano multicultural incomparável

• Próxima dos centros comerciais, recreativos e culturais de Chicago

• A UIC é uma grande instituição internacional de pesquisa
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	Localizada próxima da costa do Condado de Orange (OC) 
— uma das comunidades mais seguras e desejáveis do sul 
da Califórnia. O OC é onde se encontram a Disneylândia e as 
praias mais bonitas da Califórnia.

	Sucesso em transferência universitária. Classificada como 
a nº 1 no Condado de Orange e a nº 3 no número total de 
alunos que se transferem para os sistemas de universidades: 
“University of California” (UC) e “California State University” 
(CSU).

	A maior instituição de ensino superior de dois anos 
(“community college”) do Condado de Orange com 22.000 
alunos; 1.100 alunos de mais de 70 países.

	130 cursos acadêmicos e profissionalizantes a custos 
acessíveis, entre os quais Arquitetura, Negócios, Arte Culinária 
e Cinema.

 Instalações de última geração, ensino acadêmico da mais 
alta qualidade, vida ativa no câmpus e formandos de sucesso. 

Para mais informações, contate:

Orange Coast College
International Center
 2701 Fairview Road Costa Mesa, CA 92626

INSCREVA-SE JÁ!
orangecoastcollege.edu/international
Email: occinternational@cccd.edu
Fone: (714) 432-5940  Fax: (714) 432-5191

Instagram #gocoastFacebook: Orange Coast
College - International Center

ORANGE COAST COLLEGE
"Uma das melhores instituições de ensino superior de dois anos do sul da Califórnia" 

-  edsmart.org 2015

ACORDOS
2 + 2

   2  anos em um  
community college

+ 2  anos em uma 
universidade

= 4  anos (grau de 
bacharel)

COMECE O SEU CURSO DE GRADUAÇÃO  
EM UM COMMUNITY COLLEGE

M uitos estudantes americanos—e 90.000 
estudantes internacionais—estudam 
em um community college nos dois 

primeiros anos dos estudos de nível universitário 
nos EUA. Com quase 1200 community colleges 
no país, este modelo oferece muitas vantagens 
quando comparado com o fato de cursar todos os 
quatro anos em uma universidade. A anuidade dos 
community colleges geralmente é significativamente 
mais baixa, as turmas são menores e os estudantes 
contam com um apoio bem forte. E muitas das 
vezes, os community colleges servem como uma 
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preparação para cursos de quatro anos em 
universidades de prestígio.

Uma das grandes vantagens da educação 
superior americana é a facilidade com que 
os estudantes podem transferir-se de uma 
faculdade ou universidade para outra. Para 
os estudantes que planejam obter um grau 
de bacharel, a transição de um community 
college para os últimos dois anos da univer-
sidade pode ser bem fácil Os estudantes 
frequentam um community college para obter 
os requisitos de educação geral básica para 
depois transferir-se para uma universidade. 
Lá, eles poderão cursar matérias avançadas 
para concluir os requisitos da bacharelado. 
Esta abordagem é conhecida como “2 + 2”, 
embora possa levar mais de quatro anos para 
concluir todas as matérias necessárias para a 
grau de bacharel.  

Na verdade, muitos orientadores uni-
versitários aconselham os estudantes a 
frequentar o curso de transferência de um 
community college primeiro, para depois se 
transferirem para uma universidade para os 
últimos dois anos. Por exemplo, alunos do 
Santa Monica College, um community col-
lege, têm se transferido para a UCLA após 
receberem o diploma de conclusão do curso 
de dois anos. 

Facilitando a transferência
Muitas faculdades e universidades têm acor-
dos especiais conhecidos como “acordos 
de articulação” ou parcerias de Garantia de 
Transferência para Admissão (TAG, na sigla 
em inglês) com outras instituições. Os acor-
dos de articulação ajudam a garantir que as 
matérias cursadas em um community college 
sejam transferidas facilmente para as institui-
ções parceiras sem perda ou com pouca per-

Muitos community colleges realizam “feiras de trans-
ferências” para seus estudantes conhecerem as 
oportunidades de graduação em universidades de 
quatro anos. Nessas feiras, geralmente realizadas no 
auditório da escola no próprio câmpus, os estudan-
tes têm oportunidade de conversar com represen-
tantes de admissões de universidades de prestígio 
de todo o país.

Por exemplo, um estudante internacional de um 
community college de Seattle pode transferir-se do 

estado de Washington para lugares como Califórnia 
ou Nova Iorque. Representantes de outras universi-
dades dos EUA vêm para as feiras internacionais de 
transferência para recrutar ótimos estudantes in-
ternacionais para o terceiro e quarto anos em suas 
universidades. 

Algumas vezes, diversos community colleges de 
uma mesma região fazem feiras em conjunto para 
que possam atrair mais universidades para um even-
to que ocorre em mais de uma dia.  

de Transferência
FEIRAS INTERNACIONAIS

da de créditos. Por exemplo, as 10 faculdades 
do sistema Maricopa Community Colleges 
na região metropolitana de Phoenix, no Ari-
zona, trabalham em conjunto com a Univer-
sidade do Arizona, Universidade Estadual 
do Arizona e Universidade do Norte do 
Arizona para garantir que os cursos do Ma-
ricopa sejam transferíveis.

As parcerias de Garantia de Transferência 
para Admissão Universitária garantem a ad-
missão de estudantes de community colleges 
ao atender requisitos específicos definidos 
pela universidade. Esses requisitos podem 
incluir média de notas específica, cursos e 
pontuação do TOEFL. Alguns cursos de gra-
duação não fazem parte das parcerias TGA. 
Por exemplo, Administração de Empresas 
não faz parte das parcerias de TGA da Uni-
versidade da Califórnia em Irvine. 

A maioria dos acordos de articulação e 
TGAs são feitos entre community colleges e 
faculdades e universidades de quatro anos 

Santa Monica College, California

que ficam no mesmo estado, mas nem sem-
pre. Por exemplo, todos os 115 community 
colleges da Califórnia têm acordos de articu-
lação com o sistema da Universidade Esta-
dual da Califórnia (CSU) e com o sistema 
da Universidade da Califórnia (UC). Ou 
seja, se um estudante completar os requisitos 
de educação básica da Universidade Estadual 
da Califórnia ou da Universidade da Cali-
fórnia no Santa Monica College, ele pode 
transferir-se para uma das universidades e 
fazer os últimos dois anos que faltam para a 
graduação. 

Essas parcerias dão aos estudantes a opor-
tunidade de economizar dinheiro com os 
menores custos de um community college e 
ainda assim transferir-se e terminar o curso 
em uma universidade de primeira classe.

Escolher entre as Artes e as Ciência para 
estudar depende do que os estudantes pla-
nejam para o seu campo principal de estudo. 
Durante os dois primeiro anos, os alunos es-
tudam uma grande variedade de matérias nas 
áreas de humanas, ciências sociais e matérias 
básicas para poderem estar preparados para a 
área de estudo principal.

Não permita que alguns dos desafios da 
transferência o desanimem. Se planejar com 
antecipação, a transferência poderá ser uma 
ótima maneira de conquistar suas metas de 
formação e enriquecer sua experiência de es-
tudar em uma instituição de ensino superior 
americana. Da mesma maneira que mudar 
de marcha em um carro permite alcançar 
maior potência e velocidade, a transferência 
de uma faculdade ou universidade para outra 
também pode impulsioná-lo em direção a 
grandes conquistas. 
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Moraine Valley Community College 
Um lugar fantástico para começar sua educação nos EUA

Moraine Valley Community College  •  Office of International Student Affairs
9000 W. College Parkway, Palos Hills, IL 60465-2478

Email: international@morainevalley.edu  •  Fone: +1-708-974-5334

 www.morainevalley.edu/international

• Mais de 100 cursos acadêmicos oferecidos

• Inglês intensivo; o TOEFL não é exigido

• Serviços de chegada e semana de orientação

• Acomodação garantida com opções de estadia 
familiar

• Treinamento profissional (mais de 60 cursos 
diferentes)

• Facilidade de transferência universitária garantida

• Transferência para universidades em todos os EUA

• Atenção pessoal o tempo todo

• Apoio ao estudante internacional

• Localização conveniente - 23 km de Chicago, a 3ª 
maior cidade dos EUA

• Ambiente tranquilo e seguro

• Câmpus completo e salas de aulas com tecnologia 
de última geração

• Turmas pequenas e professores atenciosos

• Centro de belas artes, laboratórios de ciência, centro 
de negócios, academia de ginástica, ginásios, 
esportes, clubes e atividades estudantis



Orange Coast College, California

Edmonds Community College, Washington

A ADMISSÃO É MAIS FÁCIL. Os requisitos 
acadêmicos e de pontuação no TOEFL (Teste de 
Inglês com Língua Estrangeira) geralmente são 
mais baixos para a admissão nos community col-
leges americanos do que nas instituições de quatro 
anos. Muitos community colleges também ofere-
cem cursos de ESL (Inglês como Segunda Língua) 
ou de matemática para alunos cuja pontuação seja 
baixa demais para poder começar os estudos aca-
dêmicos imediatamente.

CUSTOS MAIS BAIXOS. A anuidade em com-
munity colleges pode ser de 20% a 80% menos do 
que faculdades e universidades americanas de qua-
tro anos. Isso representa uma tremenda economia 
nos primeiros dois anos de um curso de graduação.

O NÚMERO DE ESTUDANTES INSCRITOS 
em matérias, ou na instituição como um todo, ge-
ralmente é menor do que em escolas de quatro 
anos. Os professores e orientadores conseguem 
dar atenção individualizada aos alunos. Muitos es-
tudantes americanos e internacionais contam que 
frequentar escolas pequenas nos primeiros dois 
anos os ajudou a fazer uma boa transição para os 
últimos dois anos em escolas maiores.

O AMBIENTE DAS SALAS de aula é mais so-
lidário. No sistema educacional dos EUA, os estu-
dantes geralmente competem por melhores notas. 
Os estudantes internacionais que não falam inglês 
fluentemente estão em desvantagem. Geralmen-
te, eles saem-se melhor e sentem-se melhor em 
turmas pequenas, onde existe menos competição. 
Além disso, os community colleges normalmente 
têm aulas de reforço grátis para ajudar no sucesso 
dos estudantes.

A ADAPTAÇÃO É MAIS FÁCIL. Dois anos em 
um community colleges pode ajudar um estudante 
internacional a melhorar sua fluência na língua in-
glesa e acostumar-se com o sistema educacional e 
a cultura dos EUA

QUAL É A DIFERENÇA?
Community colleges são diferentes de  

universidades de quatro anos. Veja como:

Dusan Djokic, da Sérvia, estuda no 
Edmonds Community College no Estado 
de Washington e planeja transferir seus 
estudos para uma universidade onde possa 
estudar Administração de Empresas. 
Escolhi o Edmonds Community College 
porque poderia conseguir meu diploma de 
ensino médio e, ao mesmo tempo, começar 
receber créditos para a minha formatura 
universitária. Era uma ótima oportunidade 
de concluir os dois cursos em dois anos 
letivos. Agora estou um ano à frente dos 
meus colegas na Sérvia. Tenho planos 
de trabalhar por um ano no treinamento 
prático opcional, e então transferir-me 
para uma universidade. Quero cursar a 
Universidade Estadual da Califórnia em 
Northridge ou a City University de Nova 
Iorque.

Ter vindo para os EUA e para o Edmonds 
Community College foi a melhor escolha 
que eu poderia ter feito. Sei que é muito 
importante persistir nas minhas metas 
e não desistir. Também existem muitas 
oportunidades no câmpus, tais como 
atividades, clubes e empregos. Ir bem 
nas aulas e participar da vida no câmpus 
também ajudará na conquista dos seus 
sonhos.

HISTÓRIA
DE UM ESTUDANTE
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Centro de Língua Inglesa (ELC)

Nove de cada dez alunos escolhem o ELC baseado na 
recomendação de ex-alunos, seus familiares e amigos

                    

English Language Center 
Towson University  n  8000 York Road  n  Towson, Maryland 21252

Tel: 410-704-2552   n   FAX: 410-704-8516
www.towson.edu/elc  n  elc@towson.edu  n  setzine@towson.edu 

 Um belo câmpus em um bairro residencial 
agradável e seguro

 Divertido, preços acessíveis e a apenas 
uma pequena distância de ônibus ou 
trem de Nova Iorque, Washington D.C., 
Filadélfia e das praias da região de 
Eastern Shore

 Professores e funcionários experientes, 
atenciosos e altamente qualificados

 A admissão condicional e a admissão 
provisória colocam alunos de graduação 
e pós-graduação no caminho da 
universidade. O TOEFL, IELTS ou o 
PTE não são exigidos

 Mais de 80 cursos de graduação e pós-
graduação à sua escolha

 Turmas pequenas e seis níveis de 
proficiência fazem suas necessidades 
individuais de aprendizagem a 
prioridade do ELC

 Atividades culturais e sociais lhe dão a 
oportunidade de aprender sobre outras 
culturas e de compartilhar a sua

Quanto mais você se sente em casa, melhor o seu rendimento acadêmico

A USM school in MD. USA



O mundo está se tornando cada vez 
mais uma comunidade global atra-
vés das viagens aéreas, Skype, Fa-

cebook e outras mídias sociais. Isto faz com 
que a necessidade de aumentar o entendi-
mento e aprimorar a comunicação entre to-
dos os cidadãos seja mais urgente. Uma troca 
de ideias sobre problemas cruciais é essencial.

Questões ambientais, como aquecimento 
global e desaparecimento da camada de ozô-
nio; questões médicas e de saúde, incluindo 
pesquisas, engenharia genética e a distribui-
ção de terapias de drogas modernas; e final-
mente os desafios políticos de uma economia 
global, afetam todos nós.

Por isso, mais e mais pessoas procuram 
melhorar seu conhecimento de inglês por 
motivos acadêmicos ou profissionais alta-
mente específicos. Os cursos de Inglês para 
Fins Específicos (ESP, na sigla em inglês) 
são particularmente atraentes para esses es-
tudantes. Esses tipos de curso de inglês são 
concebidos para atender as necessidades 
acadêmicas ou profissionais específicas desses 
indivíduos. Como exemplos de cursos de 
ESP temos Inglês para Negócios ou Inglês 
Jurídico. O currículo baseia-se na linguagem 
e cultura específicas do campo e no ensino de 
gramática, vocabulário, estilo de comunica-
ção e técnicas de estudo. 

Quem deveria fazer cursos de 
Inglês para Fins Específicos 
(ESP)?
De um modo geral, alunos mais avançados 
que tenham um área específica de interesse 
acadêmico ou profissional deveriam consi-
derar um curso de ESP em vez de um curso 
geral de inglês. Muitos cursos de ESP exigem 
que o candidato tenha um nível intermediá-
rio superior ou avançado de inglês.

Aprender através de exemplos
A Yale tem um Seminário de Direito para es-

Por Margaret-Mary Palladino
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experimente a Yale
Experimente uma maneira única de 

aprender a língua e a cultura que vão 
expandir seu mundo, seu pensamento e 

sua confiança. Experimente a energia 
de um campus movido pela busca do 

conhecimento.

Para mais informações
Visite nosso site: 

summer-eli.yale.edu
P.O. Box 208355

New Haven, CT 06520-8355
Telefone: (203) 432-2430

Fax: (203) 432-2434
E-mail: eli2@yale.edu

YALE INSTITUTO DE 
LÍNGUA INGLESA

JULHO - AGOSTO
Curso de 3 Semanas
Preparação Universitária 

para Estudantes do Ensino 
Médio (High School

Cursos Intensivos de 
Inglês de 6 Semanas

Inglês Americano 
Intermediário e Avançado

Inglês Americano  
para Profissionais 

Administração e Direito
Inglês Americano para 

Estudantes de  
Pós-Graduação

Um convite para você viver e aprender em Boston! 
Na Universidade Tufts, nós acreditamos que a melhor 
maneira de aprender uma língua é usando e vivendo-a. 
Se você é um aluno do ensino médio ou universitário, um 
profissional de negócios, ou um adulto procurando um dos 
cursos mais inovadores e dinâmicos disponíveis no dia de 
hoje, nós o convidamos para conhecer a Tufts e ver o que 
Boston tem para oferecer!

Nossas aulas de inglês são dadas por instrutores dedicados 
que usam sua imaginção e experiência para maximizar 
o potencial de aprendizagem de cada aluno. As aulas 
são complementadas por uma variedade de atividades 
do «mundo real» que  ajudam você a «viver» a língua 
enquanto a aprende. Os cursos de língua inglesa da Tufts 
são inovadores no sentido de que eles combinam materiais 
da sala de aula com a experiência da vida real.

Para mais informações, contate-nos em  
ESL@tufts.edu ou visite nosso website : 

 go.tufts.edu/esl 

CURSOS DE LÍNGUA 
INGLESA
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Pace University
O Instituto de Língua Inglesa (ELI, 
na sigla em inglês) da Pace Univer-
sity oferece a estudantes de direito 
e advogados oportunidades duran-
te o ano todo de melhorar seu inglês 

jurídico. O ELI tem um Curso de Inglês para Advoga-
dos de período integral durante o verão e cursos de 
meio-período de Inglês Jurídico durante o ano letivo. 
O curso foi criado para estudantes potenciais inter-
nacionais de Direito melhorarem suas habilidades de 
inglês e acadêmicas em cursos de mestrado de Direi-
to (LL.M.) nos EUA, além de proporcionar a advoga-
dos internacionais o inglês necessário para fins jurídi-
cos e para compreender as leis dos EUA.

A abordagem acadêmica do direito e as aptidões 
de inglês com conteúdo jurídico introduz aos estu-
dantes potenciais e aos profissionais do meio a re-
dação, leitura de textos e habilidades orais jurídicas 
necessárias para o êxito em um curso de doutorado 
(J.D.—Juris Doctor), mestrado em direito (LL.M.) ou 
para trabalhar com clientes americanos. As maté-
rias do Curso Intensivo de Inglês para Advogados de 
período integral no curso de verão são as seguintes: 
Redação Jurídica, Leitura de Materiais Jurídicos, Ha-
bilidades Orais e Compreensão Auditiva para Facul-
dades de Direito, Introdução ao Direito Consuetudi-
nário Americano e Educação Jurídica. Os instrutores 
têm experiência jurídica e de ensino—são formados 
em Direito e têm mestrado em TESOL. 

Os estudantes têm muitas oportunidades para 
melhorar suas habilidades em inglês jurídico e seu 
conhecimento fora da sala de aula. Eles visitam tri-
bunais nos EUA e assistem causas civis e penais, po-
dendo conversar com advogados e juízes sobre as 
causas. Participam de palestras dadas por juízes, cor-
po docente de Direito e ex-alunos de Direito, apren-
dem sobre os processos jurídicos e se mantêm infor-
mados sobre questões jurídicas atuais. 

Os cursos de Inglês Jurídico e Inglês para Advo-
gados são dados nos campus da Pace University de  
Nova York e Pleasantville, e no campus da Escola de 
Direito de White Plains.  

tudantes cuja língua materna não seja o inglês e que pretendem fazer 
Direito nos EUA ou que estejam trabalhando em algum campo do 
Direito em contexto internacional. O  Seminário de Direito é lecio-
nado por advogados e professores de direito e ensina os estudantes a 
analisar casos, identificar questões e compreender os antecedentes da 
jurisprudência, além raciocínio do tribunal. 

Os estudantes do Seminário também fazem diversas visitas de 
campo para conhecer em primeira mão o mundo jurídico:

  Visitas a presídios estaduais e federais
  Visitas a tribunais estaduais e federais – geralmente incluem reuni-
ões com juízes, promotores e defensores públicos

  Visita à Missão dos Estados Unidos na ONU e reunião com seus 
advogados, seguida de uma visita à ONU

  Visita à Procuradoria dos EUA, onde os estudantes se reúnem com 
os advogados da procuradoria e com um representante do FBI.
Por sua vez, os instrutores do Seminário de Negócios  concen-

tram-se em leituras e casos que lidam com questões internacionais e 
interculturais. Isso estimula a troca de percepções entre as diversas na-
cionalidades e o exame de suposições de base cultural sobre o compor-
tamento em organizações. Os estudantes do Seminário de Negócios  
fazem visitas a pequenas empresas e à Bolsa de Valores de Nova York.

Programas personalizados
Frequentemente as universidades americanas, através de um instituto 
de ensino intensivo de inglês, organizam cursos de ESP de longa ou 
curta duração para grupos. Se a universidade não oferecer o ensino 
específico de inglês que você procura, pergunte sobre a possibilidade 
de criarem tal curso.

À medida que ficamos mais próximos, eliminando a distância de 
tempo e espaço, a comunicação através de uma língua comum está se 
tornando uma necessidade imediata. Os cursos de Inglês para Fins 
Específicos representam uma das maneiras exclusivas de suprir tal 
necessidade.  

O que diferencia o ESP dos cursos de inglês 
geral?

1/ As palavras e frases aprendidas em inglês, o assunto discutido, 
tudo isso voltado para um campo ou disciplina em particular. 

Por exemplo, um advogado que redige uma moção ou um diplomata 
que prepara um documento sobre política. Os cursos utilizam voca-
bulário e tarefas relacionadas ao campo, tais como habilidades de ne-
gociação e técnicas eficazes para apresentações orais.

2/ Os cursos de ESP utilizam materiais didáticos criados especifi-
camente para atender as necessidades de um grupo específico 

de alunos, geralmente adultos. 

3/  O custo de um curso de ESP pode ser um pouco mais alto do 
que um curso de inglês geral. Isso se deve ao ensino especializa-

do a cargo de profissionais do ramo e à ampla variedade de atividades 
de apoio e instalações. De um modo geral, o curso terá a mesma dura-
ção dos cursos normais de inglês da escola, embora seja possível criar 
um curso altamente especializado com duração de apenas duas ou três 
semanas para atender as necessidades de um grupo específico.

Fora as diferenças de duração e custo dos programas de ESP, esses 
cursos têm uma finalidade em comum: aumentar as habilidades e a au-
toconfiança dos estudantes no uso do inglês.  

Margaret-Mary Palladino, Diretora do Instituto de Língua Inglesa da 
Universidade de Yale em New Haven, no estado de Connecticut.

Pace University, New York
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Estude Inglês na  

FLÓRIDA
+   Você estudará em uma das áreas mais desejadas dos EUA

+ Você estudará com professores altamente qualificados.

+ Você terá acesso a todas as instalações e atividades da   
 universidade.

+ Você estudará com estudantes de todo o mundo.

+ Você receberá ajuda para encontrar acomodação.

+ Sua adaptação ao seu novo ambiente será facilitada por  
 orientadores competentes e amigáveis.

Florida State University, Tallahassee  

University of North Florida, Jacksonville 

University of Florida, Gainesville

Florida International University, Miami

University of Central Florida, Orlando

Florida Atlantic University, Boca Raton

University of Miami, Coral Gables

7 

6

1

5

3
4

2

EnglishInFlorida.org>>>

English Language Program (ELP) 
University of North Florida, 
Jacksonville
www.unf.edu/elp

2

7 English Language Institute
Florida International University, Miami
www.eli.fiu.edu 

6 Intensive English Program
University of Miami, Coral Gables
www.miami.edu/iep 

 4 English Language Institute
University of Central Florida, Orlando
www.international.ucf.edu/eli

3 English Language Institute
University of Florida, Gainesville 
www.eli.ufl.edu

1 Center for Intensive English Studies
Florida State University, Tallahassee
www.cies.fsu.edu

5 Intensive English Institute
Florida Atlantic University, Boca Raton
www.fau.edu/intensive-english 

Florida Intensive English Consortium—FIEC

em uma de nossas principais universidades

 



“SCHOOL”, “COLLEGE”  
E “UNIVERSITY”

N os Estados Unidos, a palavra “school” (escola) 
é utilizada para referir-se a qualquer estabeleci-

mento de ensino —seja um “college”, uma universi-
dade, uma academia de inglês, um segundo grau, ou 
um programa de pós-graduação.

Depois do ensino médio, muitos americanos que 
preferem um ambiente menos competitivo ingres-
sam primeiro num “community college”, onde re-
cebem, ao final de dos anos, um diploma de “As-
sociate”. Outros alunos vão diretamente para um 
“college” ou universidade.

O que são as “undergraduate schools”? 
Tanto o “college” como a “university” são conside-
rados “undergraduate schools” (escolas de nível su-
perior). Ainda que a organização dos dois seja um 
pouco diferente, ambos oferecem um diploma de 
graduação, o “Bachelor’s Degree”, depois de aproxi-
madamente quatro anos de estudos.

Quando se usa a palavra “college”? 
Quando se fala de educação de nível superior, seja 
universidade ou “college”, os estudantes ameri-
canos preferem usar a palavra “college” em vez 
de “universidade”. Para dizer “frequentar universi-

dade” e “obter um diploma universitário”, 
costuma-se dizer “go to college” e “earn 

a college degree”.

O que é uma “university”?
Uma universidade (“university”) consiste num grupo 
de escolas que oferecem cursos do nível de “under-
graduate” (graduação) e de “graduate” (pós-gra-
duação). Algumas destas escolas são “colleges” ou 
“undergraduate schools”, que concedem diplomas 
de “Bachelor’s” (bacharelado). As outras escolas, 
chamadas de “graduate schools” (de pós-gradua-
ção), fornecem diplomas de “Master” (mestrado) e 
“Doctorate” ou “Ph.D.” (doutorado).

O que é um “college”?
A maioria dos “colleges” são escolas independentes, 
que não fazem parte de uma universidade. Ainda 
que a maioria dos “colleges” se dedique exclusiva-
mente aos estudos de graduação, existem alguns 
que oferecem programas de pós-graduação em áre-
as especiais.

Quando se usa a palavra “university”?
Como geralmente só as universidades oferecem 
programas de pós-graduação, os alunos americanos 
preferem usar a palavra “university” e não “college” 
quando se referem aos cursos de pós-graduação. 
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Universidade de Loyola em 
Nova Orleans 
Cursos Intensivos de Inglês
• Programa acadêmico inovador e exigente
• Assistência individual com falantes nativos da língua inglesa
• Atividades culturais para explorar Nova Orleans
• Oportunidades de admissão condicional
• Possibilidade de hospedagem no câmpus com estudantes americanos
• TOEFL institucional oferecido três vezes por ano sem custo extra
• Curso preparatório para a Universidade de Loyola Nova Orleans

www.loyno.edu/cie/liep
www.facebook.com/LIEPNewOrleans

Loyola Intensive English Program
6363 St. Charles Ave, Box 205
New Orleans, LA  70118  USA
Fone: +1.504.864.7543; Fax: +1.504.864.7548
liep@loyno.edu #umflintic

A ênfase da Universidade de Michigan-Flint em 
aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de 
aula na resolução de problemas do mundo real lhe 
trouxe a reputação global de produzir formandos que 
conseguem resultados em qualquer situação.

CARACTERÍSTICAS DA UM-FLINT:
• Mais de 180 cursos de graduação e pós-

graduação em negócios, engenharia, ciência da 
computação, ciência da saúde e mais

•  Cursos de inglês (ELP) credenciados pela CEA

• Possibilidade de admissão condicional nos cursos 
de graduação

•  Alojamento no câmpus

•  Turmas menores: proporção aluno/professor de 15:1

umflint.edu/international

OBTENHA UM 

DIPLOMA Em
MICHIGAN

 Bolsas de estudos renováveis de até US$10.000 
disponíveis. Detalhes em  

umflint.edu/international-scholarships

• Localizada na bela e famosa região  
de balneários de Palm Springs, 
Califórnia

• Parte do próspero câmpus do 
“College of the Desert”

•  Preços competitivos com custo de 
vida e valores dos cursos  acessíveis 

•  Serviços oferecidos incluem 
hospedagem, orientação, atividades 
e assistência na transferência 
universitária

O programa da AII (IEA):
•  25 horas de aulas semanais

•  3 níveis de ensino de inglês

•  Cursos de 8 ou 16 semanas

•  Curso acelerado de verão de  
8 semanas: complete um nível 
em 8 semanas

•  5 datas de início por ano!

www.collegeofthedesert.edu/international

Academia de Inglês Intensivo
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COMO SE PREPARAR  
PARA UMA CARREIRA  
EM MÍDIA DIGITAL
Onde quer que você esteja, a mídia 
digital desempenha um papel cada 
vez maior no mercado de trabalho 
e em nossas vidas cotidianas. Além 
do mais, com o aumento da tercei-
rização, é possível trabalhar virtu-
almente para empresas internacio-
nais de renome praticamente de 
qualquer lugar.

Grande demanda por profissio-
nais da área de mídia digital
O mercado procura profissionais 
de vídeo digital, animação, áudio, 
design de websites, design gráfico, 
vídeo e multimídia interativa, entre 
outros. Os profissionais da área di-
gital podem encontrar trabalho na 
área de consultoria, educação, artes, 
mídia (nova e tradicional), comuni-
cação de marketing e treinamento. 

Se estiver interessado em uma 
carreira profissional em mídia digital, 
por onde deve começar? Estudar 
mídia digital nos Estados Unidos é 
uma escolha lógica. Aqui pode-se 
acessar a tecnologia mais avançada, 
aprender com instrutores premia-
dos e adquirir experiência prática no 
próprio setor. 

O curso profissionalizante de 
produção de música digital oferece 
diversas matérias de produção de 
áudio digital auxiliado por computa-
dor, tais como sequenciamento, gra-
vação digital, técnicas de estúdio de 
gravação, mixagem e sincronização 
com vídeo. Além disso o curso cobre 
a área indústria da música e tecnolo-
gias de design de áudio para a web. 

A CORRIDA 
TECNOLÓGICA

Q uando os engenheiros elétricos lan-
çaram os telefones celulares no final 
da década de 70 e início da de 80, 

não poderiam imaginar o mundo em que vi-
vemos hoje. Os celulares agora têm recursos 
tais como fazer pagamentos on-line e video-
conferência, tudo executado em um proces-
sador multi-core que cabe no bolso.

A economia atual tornou-se um mer-
cado internacional interdependente, onde a 
força motriz são ideias em vez de mercador-
ias básicas. O avanço tecnológico continua a 
mudar a maneira como as pessoas vivem em 
todo o mundo, e as empresas querem capi-
talizar essas ideias. Indivíduos que tenham 
uma combinação de capacitação técnica e 
um certo nível de criatividade estão sendo 
muito procurados.

Segundo o Ministério do Trabalho dos 
EUA, o índice de emprego será cada vez 
mais impulsionado pela dependência na tec-
nologia da informação e pela importância 
constante de se manter a segurança de redes 
e sistemas. Para preencher esses cargos de 
alta tecnologia, os empregadores procuram 
pessoas com boa formação e qualificação, e 
que estejam a par dos avanços tecnológicos 
mais recentes.

Os estudantes de hoje decidirão como a 
tecnologia formará o futuro.

Educação tecnológica nos EUA
As faculdades e universidades americanas 
oferecem uma grande variedade de program-
as especializados em áreas como segurança, 
design de interface de usuário e tecnologia 
geoespacial. Os currículos dos programas in-
tegram a capacitação teórica e prática.

Uma nova tendência no ensino de tec-
nologia é uma atenção maior à habilidades 
pessoais. Habilidades pessoais são aquelas 
aptidões interpessoais necessárias para um 
desempenho eficaz no ambiente profis-
sional. Elas abrangem aptidões de comu-
nicação oral e escrita, gestão de projetos e 
trabalho em equipe e podem torná-lo um 
funcionário mais dinâmico e aumentar suas 
chances de sucesso.

O que um programa  
de estudo deve ter
É importante que o currículo do programa 
reflita o que há de mais recente em tecnolo-
gia. Portanto, é preciso que a faculdade ou 
universidade procure atualizar seu currículo 
para que ele seja relevante. Não existe nada 
pior do que passar um ano estudando uma 
plataforma específica, para então ler um ar-
tigo informando que aquela plataforma está 
em vias de desaparecer.

A escola também deve prover os equipa-
mentos necessários para o estudo em sua área 
de interesse. Por exemplo, não faria sentido 
estudar engenharia de rede em uma escola 
que não tenha os equipamentos necessários 
para o treinamento prático.

Estudantes em certos cursos superiores 
especializados devem também ter acesso a 
ferramentas e equipamentos industriais de 
última geração. Não existe nada mais empol-
gante do que ter a oportunidade de trabalhar 
com um equipamento de que já ouviu falar, 
mas não tem condições de comprar. Além 
de equipamentos modernos, a velocidade 
da rede também é bastante importante. A 
conexão rápida agora é prioritária porque 
a computação distribuída tornou-se mais 
comum. Muitas faculdades e universidades 
americanas têm até conexões em gigabits 
com a internet. Isso dá aos estudantes a capa-
cidade de desenvolver usos novos e criativos 
para as comunicações em rede, sem que uma 
velocidade limitada de conexão com a In-
ternet os atrapalhe.

Procure escolas que tenham um corpo 
docente com experiência no setor. É im-
portante também que o programa procure 
a orientação de profissionais de tecnologia 
ao elaborar o futuro currículo. Uma escola 
que procure e trabalhe regularmente com a 
comunidade que a rodeia será a primeira a 
conhecer as tecnologias emergentes.

Diplomas e certificados
Você pode qualificar-se para muitas carreiras 
em tecnologia com um certificado profis-
sionalizante ou um diploma de um curso 

superior de dois anos. Esses diplomas podem 
ser obtidos em faculdades técnicas ou “com-
munity colleges”, escolas particulares de ca-
pacitação especializada e empresas de trein-
amento. Além disso, você poderá continuar 
a fazer um curso superior ou de mestrado se 
estiver interessado em administração, pesqui-
sa ou segurança em tecnologia.    
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Venha Fazer Parte Do 
Nosso Campus!

• Cleveland, situada em Ohio,  
no meio-oeste dos EUA, é uma cidade 
multicultural e acolhedora

• A Cleveland State University (CSU) aceita 
a conclusão do IELP como comprovante de 
proficiência em língua inglesa para admissão  
em seus cursos

•   A CSU oferece  
cursos de graduação  
e pós-graduação em 
muitas áreas diferentes

•   O IELP fornece orientação, assessoria, acesso  
aos serviços do campus e atividades mensais, 
assim como professores qualificados e experientes

• Início dos cursos em janeiro, maio e agosto

• Cursos especiais disponíveis entre maio e agosto

Entre em contato conosco:
Email: esl@csuohio.edu   Tel: (216) 875-9669 

www.csuohio.edu/ielp 

Cleveland State University 
Programa Intensivo de Língua Inglesa (IELP)

INGLÊS! Aprenda, Pratique e Ame-o …na BSML!

BOSTON SCHOOL
OF MODERN LANGUAGES

814 South Street, Boston, 
Massachusetts 02131, USA 

Tel: +1 617-325-2760
www.studyenglish.com

inforequest@studyenglish.com

• Mais de 90 anos de experiência

• Currículo com aulas especializadas 
em inglês geral, acadêmico, 
empresarial e cursos de 
preparação para testes 

• Excelentes opções de moradia a 
uma distância a pé da escola

• Centro oficial de realização do 
TOEFL 

• Belo edifício histórico em 
granito localizado em um bairro 
residencial adjacente ao arboreto 
da Universidade de Harvard

• Eventos empresariais e sociais 
semanalmente  

• Horário flexível. Comece em 
qualquer segunda-feira

• Preparação para seu sucesso 
acadêmico e profissionial

 

A Boston School of Modern Language é uma instituição 
de ensino de língua inglesa que oferece cursos intensivos 

e semi-intensivos de inglês o ano todo.

Universidade 
do Arkansas 

em Little Rock

Estude em Arkansas - “O Estado da Natureza”

s Cursos de 16 semanas - o ano todo
s Três níveis
s  Cursos avançados do IELP válidos como 

crédito em cursos da UARL
s  Admissão condicional - não exigimos o 

TOEFL
s Acesso GRATUITO a todas as instalações da 

universidade
s  Atividades recreativas, esportivas e 

excursões GRATUITAS
s  Hospedagem em apartamentos ou 

residência universitária
s Preços dos cursos e custo de vida baixos
s Membro da Associação Americana de 

Programas Intensivos de  
Inglês (AAIEP)

Intensive English Language Program 
University of Arkansas at Little Rock
2801 South University Avenue
Little Rock, AR  72204 USA
Telefone: (501) 569-3468
Fax: (501) 569-3581
E-mail: IELP@ualr.edu

www.ualr.edu/ielp
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Southern Illinois 
University 
O foco principal 
do Departamento 
de Ciência da 
Computação da 

Southern Illinois University é o 
design, a análise e a utilização 
de hardware e software de 
computadores. Como uma 
disciplina acadêmica, ela não está 
apenas focada em uma tecnologia, 
linguagem de programação ou 
arquitetura de computadores. 
Pelo contrário, ela busca engajar 
o estudante em conceitos 
fundamentais que são aplicáveis em 
muitos ambientes.

O programa de Ciência da 
Computação oferece Bacharelado 
em Ciência ou Artes, uma 
especialização secundária e 
Mestrado em Ciências ou PhD. 
Para reforçar esses cursos de 
graduação e pós-graduação, o 
departamento oferece matérias que 
cobrem todas as áreas principais da 
Ciência da Computação.

A rica diversidade do corpo 
estudantil melhora os cursos 
promovendo perspectivas 
heterogêneas que complementam 
a pesquisa, o ensino e serviços, 
assim como expande as fronteiras 
do conhecimento. As experiências 
e qualificações do corpo docente 
refletem a comunidade como um 
todo. Ao treinar a próxima geração 
de líderes e estudiosos no campo 
da Ciência da Computação, nós 
promovemos oportunidades 
que são propagadas muito 
além de Illinois.   

O currículo oferecido pelo 
Departamento de Ciência da 
Computação da Faculdade de 
Ciências da Southern Illinois 
University de Carbondale prepara 
seus formandos para emprego 
na indústria da computação, 
assim como para estudos 
avançados e pesquisa.

Empregos relacionados com 
Ciência da Computação, tais como 
engenheiro de software, aparecem 
no topo das listas de melhores 
empregos segundo a revista 
“Money Magazine” ano após ano. 
Os formandos da Southern Illinois 
University encontram empregos em 

Ciência da Computação em várias 
empresas da região. Muitos de 
nossos formandos estão envolvidos 
no desenvolvimento de software 
e são recrutados por companhia 
de prestígios como a Boeing, 
Caterpillar, SBC Communications, 
Dell, Google, Ebay, Microsoft, State 
Farm e Yahoo. Eles conseguem 
empregos como engenheiros de 
software, analistas de sistemas, 
programadores e administradores 
de sistemas.

Santa Monica 
College
Os estudantes 
de “Introdução 
a Robôs Móveis” 
do Santa Monica 

College, situado perto de Los 
Angeles, Califórnia, aprendem a 
usar equipamentos de hardware—
como computadores e outros 
equipamentos de controle, motores, 
músculos e braços artificiais, garras, 
sensores ultra-sônicos, fios sensores 
e câmeras—e software para 
programar e controlar robôs móveis. 
Os robôs conseguem reconhecer 
objetos e a fala, e responder 
e interagir com ambientes em 
mudança.

O Santa Monica College é 
também conhecido por preparar 
alunos para a indústria do 
entretenimento. Na Academia de 
Entretenimento e Tecnologia da 
instituição, os alunos de uma aula de 
“Animação de Personagens em 3D” 
trabalham com o software Autodesk 
Maya para aprender a dominar os 
princípios básicos de animação 
em terceira dimensão, que inclui 
técnicas tais como pose, sequência 
de tempo, peso, antecipação, 
amassar e esticar, sobreposição e 
encenação. A aula introduz também 
os conceitos básicos da animação 
de marionetes digitais.

Universidade da 
Flórida Central 
(University of 
Central Florida)
A University da 
Flórida Central 

(UCF) em Orlando oferece três 
cursos de graduação em mídia 
digital: Design de Jogos, Design de 

Web ou Linguagem Visual.
Os alunos que estejam se 

especializando em Design de 
Jogos aprendem sobre a história, 
cultura e design de vídeo games. 
O curso está estruturado para 
que os alunos estejam expostos 
a importantes áreas de design de 
jogos e arte de desenvolvimento, 
programação e produção.

A especialização em Design 
de Web permite que os alunos 
explorem os fundamentos de 
desenho de web com aulas de 
desenho de software de mídia e 
interação com a internet. Também 
incluídos no curso estão práticas de 
negócios e gestão de informação.

A Especialização de Linguagem 
Visual mescla arte, narração de 
estórias e tecnologia com aulas nas 
áreas de animação de caracteres 
e narração visual de estórias. A 
UCF oferece também dois cursos 
de mestrado em mídia digital. Os 
alunos do curso de Mestrado de 
Artes em Línguagem Visual e Mídia 
Interativa estudam a teoria da 
nova mídia. Um curso de Mestrado 
em Belas Artes em Linguagem 
Visual em Mídia Interativa é um 
curso especializado em design 
conceitual e teórico e habilidades 
técnicas, que são essenciais na 
narração de estórias.
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Contate-nos: ELI na UTA • 701 Planetarium Place • 402 Hammond Hall • Box 19560 • Arlington • Texas • USA  76019-0560
Fone: 817-272-2730 • Fax: 817-272-2731 • Email: eliinfo@uta.edu • Para mais informações, visite nosso website: eli.uta.edu

Cursos de Inglês como Segunda Língua (ESL) para Estudantes Internacionais

A Universidade do Texas em Arlington 
INSTITUTO DE LÍNGUA INGLESA

Experimente o Texas! 
Estude Inglês na UTA
Cursos de Inglês (ESL) da mais  Alta Qualidade
•  Inglês Intensivo - curso de seis níveis, baseado no CEFR (2001), 

oferecendo aulas para alunos de nível intermediário e avançado
•  Um programa intermediário (“Bridge Program”) - curso 

altamente especializado de transição para a universidade para 
alunos que precisam de satisfazer os requisitos de proficiência 
dos cursos de graduação: 3 aulas de inglês (ESL) + 2 matérias 
válidas como crédito universitário

•  GESP - criado para alunos internacionais de pós-graduação que 
tenham sido aceitos pela Escola de Pós-Graduação e admitidos 
em um curso de pós-graduação (tanto condicionalmente 
quanto provisoriamente) bem como para atuais alunos de pós-
graduação da UTA

•  Inglês Desenvolvimental ITA - cursos de 10 semanas para 
professores assistentes de pós-graduação (GTA) com o objetivo 
de ensinar a dar aulas de forma culturalmente apropriada para 
alunos universitários americanos

Localização Perfeita
•  Cidade pequena, segura e hospitaleira - sede do parque 

de diversões “Six Flags Over Texas”, do parque aquático 
“Hurricane Harbor”, do time de beisebol “Texas Rangers” e 
do AT&T Stadium (futebol americano)

•  Entre a área conhecida como Forth Worth/Dallas Metroplex e 
o aeroporto DFW

•  Clima ensolarado e temperado grande parte do ano

Gente Amiga
•  Funcionários dedicados, experientes e prestativos
•  4.700 alunos internacionais na UTA - 10% do total matriculado
•  Programas especiais criados para ajudar os alunos a 

entrarem e serem bem sucedidos na vida universitária

Excelentes Serviços para os Estudantes
• Acesso ao centro de atividades, biblioteca e laboratórios de 

informática da universidade
•  Opções de dormitórios e apartamentos confortáveis
•  Admissão Condicional na UTA - para alunos de graduação 

qualificados
•  Muitas oportunidades de praticar o inglês: Clube de 

Conversação, Parceiros de Conversação, Clube de 
Aprendizagem através de Serviços e Conselho Estudantil

Baixo Custo
•  Cursos de inglês intensivo de baixo custo
•  Baixo custo de vida, especialmente em apartamentos ou 

dormitórios

eli.uta.edu



A Engenharia esta se tornando rapida-
mente em uma das maiores pro-
fissões dos Estados Unidos. Não há 

melhor lugar para se estudar engenharia.
Há muitas respostas específicas quando 

se pergunta “Como?” Como esta cadeira me 
sustenta? Como é que eu consigo falar no ce-
lular ou bater papo na internet com uma pes-
soa do outro lado do mundo? Como a água 
dentro deste copo tornou-se limpa? Embora 
a resposta a cada uma dessas perguntas seja 
diferenciada, existe uma simples explicação 
para todas elas: a engenharia.

Onde quer que você se encontre no mun-
do, a engenharia tem presença universal. 
Atualmente, os engenheiros criam soluções 
e tecnologias avançadas para tudo — des-
de smartphones a soluções para os maiores 
problemas do mundo. O ritmo acelerado da 
evolução tecnológica e a escassez de recursos 
naturais aumentou ainda mais a procura por 
engenheiros.

Cada pessoa pode ter um motivo dife-
rente para estudar engenharia. Para alguns, 
é o desejo de ter uma carreira lucrativa e de 

sucesso. Outros desejam trazer progresso e 
um futuro melhor às suas comunidades. E há 
aqueles que optam por esta área porque têm 
uma curiosidade natural de saber como as 
coisas funcionam.

A sua motivação pode ser pessoal e exclu-
siva, mas o seu desejo de cursar engenharia 
nos Estados Unidos é compartilhado por 
muitas pessoas. Todos os anos, um número 
crescente de estudantes internacionais vêm 
aos Estados Unidos para fazer cursos de gra-
duação, pós-graduação e doutorado em en-
genharia. Segundo o Open Doors Report de 
2012/13, havia 154.186 estudantes interna-
cionais matriculados em cursos de engenha-
ria nos EUA. A engenharia é uma das áreas 
de estudo mais procuradas pelos estudantes 
internacionais.

Há pessoas que decidem fazer engenharia 
por motivos humanitários ou porque dese-
jam ter uma carreira financeiramente bem 
sucedida. Qualquer que seja o seu motivo, 
saiba que há muita procura por essas quali-
dades e que você tem a capacidade de mudar 
o mundo.  

Universidade 
Estadual do 
Arizona
 “O ensino superior 
nos EUA é o melhor-
—é o nível mais alto 

de educação que um estudante pos-
sa receber”, afirmou Octavio Heredia, 
Diretor Associado de Alcance Mun-
dial da Escola de Engenharia Ira A. 
Fulton da Universidade Estadual do 
Arizona (ASU).

Não é segredo que os Estados 
Unidos têm um dos melhores siste-
mas de educação superior do mun-
do. Em termos de cursos de enge-
nharia, é o acesso à pesquisa que 
atrai muitos estudantes internacio-
nais aos EUA.

“Os estudantes estão em busca de 
uma pesquisa interessante e querem 
ter acesso a esse tipo de pesquisa. 
A ASU coloca-os em contato com 
a pesquisa desde o início”, explica 
Heredia.

Os estudantes da ASU, próxima à 
Phoenix, não precisam esperar até o 
terceiro ou quarto ano para começar 
a trabalhar com pesquisa avançada 
e a desenvolver projetos. O currículo 
foi estruturado para que os estudan-
tes comecem a pensar e agir como 
engenheiros desde o primeiro dia. Os 
cursos básicos teóricos são contra-
balançados com aulas e projetos que 
desafiam os estudantes a pensar de 
modo crítico e criativo. Professores 
de categoria internacional, incluindo 
membros da Academia Nacional de 
Engenharia, Academia Nacional de 
Ciências e um ganhador do Prêmio 
Nobel, ensinam e motivam os estu-
dantes. Muitos dos professores tam-
bém já foram estudantes internacio-
nais nos Estados Unidos.

A Escola de Engenharia Ira A. Ful-
ton oferece 20 cursos de engenha-
ria nos níveis de bacharelado, mes-
trado e doutorado, entre os quais, 
Computação, Aeroespacial, Elétrica 
e Biomédica. Fora da sala de aula, 
os estudantes têm acesso a serviços 
de aulas particulares de engenharia, 
orientação personalizada e estágios. 
Os estudantes fazem estágio em em-
presas como Boeing, Intel e General 
Dynamics. Existem também muitas 
oportunidades de participação em 
competições, tal como a Imagine Cup 
da Microsoft.

Recentemente, a invenção premia-
da dos estudantes da ASU levou-os 

A ENGENHARIA
PROJETANDO O FUTURO
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Reconhecido Centro de  
Pesquisas
•  400 cursos de graduação, mestrado  

e doutorado
• Admissão condicional
•  Referência no ensino da Língua  

Inglesa
• Salas de aulas e laboratórios  

equipados com a mais alta  
tecnologia

Experiências Fora Do Campus
•  Estágios e programas cooperativos
•  Atividades estudantis e excursões
• Completa infraestrutura esportiva

Office of Undergraduate Admissions
admissions@utk.edu
865-974-2184
http://admissions.utk.edu/international 

Graduate Admissions
graduateadmissions@utk.edu 
865-974-3251
http://graduateadmissions.utk.edu/

English Language Institute
eli@utk.edu
865-974-3404
http://eli.utk.edu

COLOQUE A UT NO SEU F URO

n   Faculdade de dois anos oferecendo 50 
programas acadêmicos

n   Cursos de negócios, computadores, artes 
liberais e outros mais

n   Estude os dois primeiros anos de 
bacharelado (BA/BS)

n   Fácil transferência para faculdades e 
universidades de quatro anos

n    Cursos intensivos de língua inglesa

n  Não exigimos o TOEFL

n   Alojamento estilo apartamento

n Três horas da cidade de Nova Iorque, 
Boston ou Montreal

Fulton-Montgomery  
Community College

Johnstown, New York

Intl@fmcc.suny.edu

www.fmcc.suny.edu

Fulton-Montgomery
Community College
Universidade Estadual de 

Nova Iorque

Inscreva-se on-line grátis

A FM está localizada em uma comunidade rural na 
região centro-leste no estado de Nova Iorque perto de 

Albany, capital do estado.

A Universidade Pace (Pace University) oferece excelentes 
cursos acadêmicos e múltiplas oportunidades de utilizar 
o que você aprende na sala de aula em um ambiente do 
mundo real. Temos o compromisso de ajudar você a montar 
um curriculum vitae impressionante antes de sua graduação.

 ■ A “PayScale.com” classifica a Pace entre 11% das 
melhores escolas dos EUA que proporcionam o melhor 
retorno sobre o seu investimento em educação

 ■ 75% dos alunos internacionais da Pace conseguiram 
estágios durante o ano escolar 2014-2015 e 88% dos 
formandos de 2014 conseguiram emprego de tempo 
integral em até um ano após a formatura

 ■ A Pace oferece mais de 150 cursos de graduação e 
pós-graduação e cursos combinados de mestrado e  
bacharelado acelerados de excelente reputação

 ■ Cursos intensivos de inglês estão disponíveis através 
do programa “Global Pathways” e do Instituto de 
Língua Inglesa da Pace

 ■ Bolsas de estudo por mérito estão disponíveis tanto 
para alunos de graduação quanto de pós-graduação. 
Alunos de pós-graduação podem trabalhar como 
assistentes de pesquisa e ensino

 ■ Escolha entre dois câmpus com estilos de vida 
diferentes e oportunidades profissionais em toda a área 
metropolitana de Nova Iorque:

 ◆ Um câmpus urbano no centro da cidade de Nova 
Iorque 

 ◆ Um câmpus universitário tradicional no condado 
vizinho de Westchester, onde você desfrutará dos 
benefícios de um câmpus revitalizado com US$100 
milhões

 ■ A Pace foi incluida na lista “Melhores da Região 
Nordeste” de 2016

 ■ A Forbes classificou a cidade de Nova Iorque como uma 
das 10 cidades mais seguras dos EUA em 2014

Uma Excelente Educação 
Profissional em Nova Iorque

Para mais informações sobre a Universidade Pace e 

seus programas, visite: www.pace.edu/studyNY
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crescer em ritmo mais rápido do 
que o mercado geral de trabalho. Na 
Universidade Aeronáutica Embry-
Riddle (Embry-Riddle Aeronautical 
University), o Mestrado em Ciências 
em Engenharia Civil (MS CIV) oferece 
aos seus alunos uma educação e 
experiências essenciais para obter 
posições de liderança na área. Os 
formandos são preparados para 
carreiras em seu campos desejados, 
os quais incluem a indústria e o 
governo.

Dentro do curso oferecido no 
câmpus de Daytona Beach, os alu-
nos podem selecionar matérias ele-
tivas técnicas para personalizar sua 
experiência de aprendizagem em 
áreas como Sistemas de Transpor-
te Inteligente, Engenharia Estrutu-
ral, Estruturas Sustentáveis, Materiais 
e Engenharia Geotécnica ou Tec-
nologia Interdisciplinária. O cur-
so fomenta um intercâmbio entre a 
engenharia civil e outra especialida-
des acadêmicas que são relevantes 
aos problemas da engenharia civil e 
proporcionam valiosas experiências 
educacionais.

No câmpus de Daytona Beach, 
existem dezenas de laboratórios na 
área de estruturas, materiais, trans-
porte e engenharia ambiental. O 
impressionante corpo docente do 
curso de engenharia civil se encon-
tra constantemente envolvido em 
pesquisa financiada com recursos ex-
ternos na disciplina.  Atualmente, Dr. 
Brown está investigando pontes em 
ambientes agressivos, enquanto Dr. 
Chen está estudando as questões de 
segurança no sistema de transporte. 
Outros exemplos da importante pes-
quisa que está sendo feita pelo corpo 
docente é a pesquisa do Dr. Gurja 
ao usar rejeitos de mineração como 
substituto de areia em concreto de 
cimento Portland (PCC) e em concre-
to auto-adensável.

O Mestrado de Ciências em En-
genharia Civil (MS CIV) é um progra-
ma de 30 créditos oferecido com a 
possibilidade de opção de apresentar 
uma tese ou não.

Ao obter este grau avançado em 
engenharia civil, os formandos da 
Universidade Aeronáutica Embry-Ri-
ddle adquirem uma vantagem com-
petitiva no mercado de trabalho que 
lhes permitem conseguir cargos de 
gerenciamento com maior rapidez.

às finais da competição Imagine Cup 
nos EUA. Usando câmeras e tecno-
logia de tela de toque, os estudantes 
construíram um dispositivo para aju-
dar deficientes visuais a fazer anota-
ções durante as aulas. O projeto dos 
estudantes é um exemplo perfeito 
do que a engenharia consegue fazer: 
ajudar a resolver alguns dos maiores 
desafios do mundo.

Os estudantes podem fazer um 
bacharelado em Engenharia Ambien-
tal em quatro anos, um campo cada 
vez mais procurado e relevante. O 
currículo do programa se concentra 
em tecnologias de água limpa; res-
tauração de solos, terrenos e bacias 
hidrográficas; poluição atmosféri-
ca e captação de energias naturais. 
Através da aplicação de conhecimen-
tos recém-adquiridos, os estudan-
tes trabalham em projetos locais e 
internacionais de engenharia. Es-
tudantes de Engenharia Ambiental 
estão ajudando organizações locais 
de restauração de bacias hidrográfi-
cas a melhorar as bacias hidrográfi-
cas da Pensilvânia. Duas estudantes 
estão pesquisando o impacto am-
biental de centenas de anos de mi-
neração na Bolívia e métodos para 
melhorar as condições.

South Seattle 
College
O South Seattle Col-
lege (SCC) tem uma 
longa e rica história 
de produzir Técnicos 

de Aviação. O curso de aviação co-
meçou nos anos 1930 como Edison 
Technical College e transformou-se 
em South Seattle College em 1969. 
Após completarem o curso, os alunos 
estarão treinados e terão as habili-
dades necessária para se tornarem 
Técnicos de Manutenção de Aerona-
ves (AMT).

“Durante a próxima década, es-
pera-se um aumento no tráfego de 
passageiros…se o número de forman-
dos dos cursos de treinamento me-
cânico de aeronaves continuar a cair, 
as oportunidades para os formandos 
do curso deverão ser excelentes,” de 
acordo com o Manual Ocupacional, 
edição 2016-2016 do Departamento 
do Trabalho dos EUA.

No South Seattle College, os es-
tudantes técnicos são treinados em 
um ambiente semelhante a um am-
biente industrial no câmpus principal 
e em um hangar no Aeroporto King 

County (Boeing Field). Recentemen-
te, a Boeing doou um motor Pratt & 
Whitney 777 para o curso de Tec-
nologia de Manutenção de Aerona-
ves (AMT), o primeiro motor que a 
Boeing doou a uma faculdade. No 
total, o curso AMT do South (Sou-
th Seattle College) tem 13 aeronaves 
e 70 motores para proporcionar aos 
seus alunos uma experiência práti-
ca na sala de aula. O motor 777 é o 
maior da frota. Os alunos aprendem 
a manter uma aeronave em total con-
dição de operação através da reali-
zação de manutenção e inspeções 
exigidas pela Administração de Avia-
ção Federal (FAA).

As aulas enfatizam a aprendi-
zagem prática e turmas pequenas 
garantem atenção personalizada de 
instrutores experientes. 

Após completarem o curso de 
dois anos, os alunos estarão habilita-
dos a fazer os testes FAA Airframe e 
Power Plant (A&P) e, em seguida, po-
dem trabalhar em qualquer aeronave 
do mundo. O certificado A&P é reco-
nhecido também em outras indús-
trias, tais como empresas de energia 
e de mecânica de elevadores.

Como Técnico de Manutenção de 
Aeronaves, os formandos utilizam 
suas habilidades em vários ambientes 
de trabalho, tais como:
•  Companhias Aéreas - internacio-

nais, nacionais e/ou regional
•  Frotas de Carga Aérea
•  Taxi  Aéreo/ Vôos Fretados
•  Frotas de Aeronovaes Executivas
•  Operadores de Helicópteros
•  Estações de Reparo de Aeronoves
•  Organizações de Pesquisa e 

Desenvolvimento
•  NASA
•  Aviação Geral (Operadores de Base 

Fixa ou FBOs)
•  Fabricantes (aeronaves, motors, 

peças)
•  Administração de Aviação Federal 

(FAA)
•  Empresas Governamentais Estadu-

ais e Locais

Universidade 
Aeronáutica 
Embry-Riddle 
À medida que o 
mundo enfrenta uma 
crescente demanda 

de infra-estrutura e sustentabilidade 
ambiental mais eficientes, o campo 
da engenharia civil continuará a 
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•  Cursos de 8 semanas (Cursos de 4 semanas também 
disponíveis)  

• Início em janeiro, março, maio, junho, agosto e outubro
•  6 níveis: iniciante a avançado
•  20 a 24 horas semanais; turmas pequenas
•  Parceiros de conversação
• Atividades nos finais de semana e excursões de estudos 
•  Alojamento no câmpus
•  Credenciado pela CEA, membro do UCIEP e EnglishUSA

English Language Institute

English Language Institute
The University of Alabama

Box 870250
Tuscaloosa, AL 35487-0250

Telefone: (205) 348-7413
Fax: (205) 348-9266

E-mail: info@eli.ua.edu
Web site: eli.ua.edu

    

A Universidade do Alabama Programa Intensivo de Inglês
•  Universidade pública com apoio estadual
• Mais de 200 áreas de estudo
•  Admissão condicional sem o TOEFL
•  Alunos qualificados podem frequentar a 

universidade e o curso de inglês ao mesmo 
tempo 

•  Custo de vida acessíve
•   Belo câmpus; clima agradável
• Localizada no sudeste dos EUA

Sweet Home  Alabama: 
onde a história, cultura e  educação se encontram!

 

na Universidade do Tennessee em

UTC is a comprehensive, community-engaged campus of the 
University of Tennessee System.
UTC is an EEO/AA/Titles VI & IX/Section 504/ADA/ADEA institution.

@utcglobal
@UTChattanooga

utc.edu/international
international@utc.edu

/utcglobal
/utchattanooga

Campus hospitaleiro, seguro, inovador e 
em expansão 
Mais de 100 cursos de bacharelado
Mais de 40 cursos de mestrado
Cursos de inglês (ESL) disponíveis

Mais de 120 organizações 
estudantis
200 estudantes internacionais 
de mais de 35 países
Estabelecido em 1886

ESTUDE 
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UM MBA americano é bem reconhecido e altamente valorizado no mercado 
internacional dos negócios da atualidade. Importante métodos americanos 

de administração e tecnologias continuam a exercer um forte impacto nos negócios em 
todo o mundo. A sua decisão de fazer um MBA nos EUA é um primeiro passo inteli-
gente no desenvolvimento e crescimento de sua carreira profissional. Com um MBA 
você terá novas oportunidades profissionais e acesso a cargos e salários mais altos. 

Entretanto, a maioria dos empregadores concorda que apenas um MBA não é o su-
ficiente: na hora da contratação, a experiência e o potencial do candidato também são 
levados em conta. Portanto, se você quiser ter boas chances de êxito no mundo dos ne-
gócios altamente competitivo de hoje, deve aproveitar ao máximo o seu curso de MBA.

Um programa pré-MBA é uma maneira excelente de preparar-se para ter êxito em 
um MBA. Além de melhorar  o seu inglês e os seus resultados no GMAT e no TOEFL, 
você irá desenvolver habilidades acadêmicas, culturais e de negócios as quais são muito 
importantes para seu MBA. Um programa pré-MBA te ajudará a melhorar essas habili-
dades oferecendo a você o conhecimento mais preciso e atual disponível. 

PRÉ-MBA
PROGRAMAS

Quatro 
Características 
Importantes 
que Distinguem 
os Programas 
Pré-MBA
1/ DURAÇÃO DO 
PROGRAMA
A duração pode variar de al-
gumas semanas a um ano in-
teiro, dependendo da escola 
e do enfoque do currículo.

2/ CURRÍCULO
Alguns programas enfatizam 
a preparação para o GMAT e 
TOEFL. Outros enfatizam o 
desenvolvimento de habili-
dades em áreas tais como, 
apresentações, redação, co-
municação e conteúdo cultu-
ral e empresarial.  O progra-
ma ideal deve concentrar-se 
tanto na preparação para o 
teste quanto nas habilida-
des acadêmicas. Programas 
como esse vão garantir que 
os alunos estejam prepara-
dos para o GMAT e TOEFL e 
para entrar em um programa 
de MBA americano com mui-
to mais confiança.

3/ SERVIÇOS
Os serviços oferecidos pe-
los programas variam muito. 
Eles podem incluir orienta-
ção acadêmica, colocação 
em universidade e assistên-
cia com hospedagem. Quan-
do estiver pesquisando um 
programa, descubra que tipo 
de serviços são oferecidos. 
Isso poderá ser um fator im-
portante na sua tomada de 
decisão.

4/ TECNOLOGIA
Estar bem atualizado com 
a tecnologia - especialmen-
te com os programas de 
software mais recentes - é 
fundamental no mundo mo-
derno dos negócios. Muitos 
programas de MBA têm la-
boratório de computadores e 
cursos que ajudam os alunos 
a desenvolver suas habilida-
des tecnológicas.
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• Excelente oportunidade de aprender inglês
• Professores experientes com mestrado e doutorado
•  Turmas pequenas
•  20 horas de aulas por semana no outono e primavera;  

27 horas por semana no verão
•  Laboratório de idiomas para trabalho individual
•  Cursos em todos os níveis
•  Disponibilidade de trabalho de meio período no campus
•  Excursões educativas e atividades sociais e recreativas
•  Acesso completo aos serviços da universidade
•  Inícios dos cursos em agosto, janeiro e maio

Programa de Inglês Intensivo da Universidade de Iowa

Iowa Intensive English Program
1112 University Capitol Centre
The University of Iowa
Iowa City, Iowa 52242, USA

iiep@uiowa.edu

http://clas.uiowa.edu/esl/iiep

School of
Extended and
International Education

International@sonoma.edu
sonoma.edu/cie

ssali@sonoma.edu
sonoma.edu/ssali

ESTUDE NA BELA CALIFÓRNIA!ESTUDE NA BELA CALIFÓRNIA!

PREPARE-SE PARA O SUCESSO!
CURSOS INTENSIVOS
DE LÍNGUA INGLESA
•  Seis datas de início por ano
•  Experimente a cultura americana enquanto 

melhora suas habilidades do inglês
•  Preparação universitária
• Admissão condicional nos cursos de 

graduação

REGIÃO DE ROHNERT PARK E 
COTATI
• 80 km ao norte de São Francisco
•  Bela região vinícola da Califórnia
• Ambiente limpo e seguro 
• Clima ideal: dias  

ensolarados e noites  
agradáveis

CURSOS ACADÊMICOS
• Matérias acadêmicas por um ou dois 

semestres
• Excelentes cursos de Ciência da 

Computação, Música, Negócios, Belas 
Artes, Biologia e mais

•  Preços acessíveis
• Acesso a todos os serviços da 

universidade

A Campus of the California State University
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Universidade Eastern Washington 
(Eastern Washington University)
O Programa de Preparação para a Pós-
-Graduação oferece uma ponte para a 
vida acadêmica e cultural dos Estados 

Unidos aos alunos que desejam fazer cursos de pós-
-graduação na Eastern Washington University. Com 
um combinação de matérias de conteúdo e aulas de 
reforço de inglês, os alunos são bem preparados para 
serem aceitos em cursos de pós-graduação em suas 
áreas.

Os alunos normalmente completam o curso em 
dois trimestres. Durante o primeiro trimestre, eles es-
tudam quaisquer pré-requisitos do curso com aulas 
de inglês de reforço. As aulas de reforço consistem 
em estudo intensivo de vocabulário usando a Lista 
de Termos Acadêmicos (570 termos acadêmicos uti-
lizados em todos os cursos) e palavras referentes aos 
cursos. As aulas incluem também escrita intensiva 
usando o formato APA assim como gramática de alto 
nível relacionada com erros comuns feitos por alunos 
aprendizes de inglês, estratégias e práticas comple-
tas de leitura além de outras estratégias que os aju-
dam a alcançar êxito na escola de pós-graduação.

Durante o segundo trimestre, os alunos geralmen-
te fazem matérias de nível de pós-graduação que 
podem ser incluídas no histórico escolar juntamente 
com as aulas de reforço de língua inglesa. As aulas 
de reforço são semelhantes às do primeiro trimestre, 
mas são mais intensivas e enfatizam habilidades de 
escrita de nível superior, tais como, trabalhos de pes-
quisa e revisões de literatura e reforço de vocabulário 
e gramática.

Este curso é único porque sua atenção está na 
preparação de alunos para os rigores da escola de 
pós-graduação dos EUA e porque enfatiza áreas 
onde alunos de segunda língua normalmente encon-
tram dificuldades. Os professores trabalham em es-
treita colaboração com cada um dos alunos, encon-
trando-se individualmente com eles semanalmente, e 
regularmente no ambiente de sala de aula onde o as 
turmas são mantidas pequenas.

Universidade Susquehanna 
(Susquehanna University)
A Universidade Susquehanna (Sus-
quehanna University), uma universi-
dade de artes liberais e ciências loca-

lizada no centro da Pensilvânia, é uma das poucas 
universidades do mundo cujos cursos de graduação 
em administração de empresas foram credenciados 
pela AACSB. A Escola de Administração Sigmund 
Weis mantém um corpo docente altamente qualifica-
do, um currículo rigoroso e processos contínuos de 
avaliação e melhorias.

Seus alunos se beneficiam da experiência do mun-
do real do corpo docente na sala de aula com com-
petições de planos de negócios, um laboratório de 
investimento com terminais da Bloomberg e visitas a 

entidades sem fins lucrativos na cidade de Nova Ior-
que, Filadélfia e Washington D.C.

Os terminais de computadores da Bloomberg 
proporcionam aos alunos uma experiência de ferra-
mentas do mundo real que a maioria dos alunos do 
curso de graduação em administração de empresas 
de outras instituições não encontram. Tal experiência 
oferece uma vantagem aos alunos da Susquehanna 
quando estão buscando seu primeiro emprego fora 
da faculdade.

Além disso, 90 por cento dos alunos da Sus-
quehanna completam uma experiência profissional, 
tais como estágios ou pesquisa, enquanto estão fa-
zendo o curso. A rede global de ex-alunos da Sus-
quehanna de 18.000 membros oferece aos alunos 
muitas dessas oportunidades profissionais. Na verda-
de, ex-alunos de renomadas empresas internacionais 
visitam o câmpus regularmente para julgar apresen-
tações dos alunos, dar palestras e para buscar possí-
veis estagiários e empregados.

Através da estrutura do currículo da Susquehanna 
e da incorporação de projetos do mundo real e está-
gios, os alunos podem começar suas carreiras após 
a graduação ou partir para um MBA. Os alunos da Es-
cola de Administração Sigmund Weis adquirem a ex-
periência de liderança, habilidades de comunicação 
efetiva e oportunidades de trabalhar em equipes—
qualidades essas essenciais para as escolas de MBA.

Universidade Pace  
(Pace University)
Todos os alunos matriculados no curso 
de preparação para pós-graduação da 
Pace University recebem atenção per-

sonalizada e individual no processo de solicitação de 
vaga nos cursos de pós-graduação. O curso prepa-
ratório para MBA e Pós-Graduação conta com pales-
trantes do corpo docente da Pace University, execu-
tivos de empresas, além de visitas à Bolsa de Valors 
de Nova Iorque, empresas locais, museus e outras 
atrações.

Entretanto, a maioria dos empregadores concor-
dam que simplesmente ter um MBA não é o sufi-
ciente; os empregadores consideram também sua 
experiência prévia e seu potencial quando tomam a 
decisão de quem vão empregar. Consequentemente, 
se você deseja uma carreira bem sucedida no atual e 
competitivo mundo dos negócios, você precisa apro-
veitar ao máximo o seu curso de MBA.

Um curso preparatório para o MBA é uma manei-
ra excelente de garantir seu sucesso em um curso de 
MBA. Você poderá  melhorar seu inglês e seu de-
sempenho no TOEFL e GMAT. Mais importante ainda, 
você poderá desenvolver habilidades de negócios, 
acadêmicas e culturais que são importantes em um 
curso de MBA. Um curso preparatório para o MBA 
vai ajudar você a desenvolver essas habilidades lhe 
proporcionando o conhecimento mais atual e preciso 
disponível.
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» Cursos de dez semanas com início em setembro, janeiro, abril e junho

» Admissão condicional nos cursos acadêmicos da DePaul University

» Níveis: do básico ao avançado

» 18 horas de aulas por semana

» Cursos de curta duração disponíveis no verão

  

ACADEMIA DE LÍNGUA INGLESA
I N G L Ê S  AC A D Ê M I CO  I N T E N S I VO  N O  CO R AÇ ÃO  D E  C H I C AG O

CONTATO
25 E. Jackson Blvd., Suite 1700
Chicago, IL 60604 USA

Telefone: +1 (312) 362-6455
Email: ela@depaul.edu 
Web: ela.depaul.edu

Cursos para Estudantes Internacionais 

Santiago Canyon College
international@sccollege.edu 

Fone: (714)628.5050
8045 E. Chapman Ave. 

Orange, CA 92869, U.S.A
sccollege.edu/international  

Santiago Canyon College

• Considerado uma das 10 Melhores 
Faculdades Comunitárias (Community 
Colleges) da Grande Área de Los Angeles. 
(Edsmart.org 2015; baseado em taxas de 
transferência)

• Economize mais de 50% no valor do 
curso e taxas ao começar seu bacharelado 
no Santiago Canyon College (SCC).

• Estude em uma faculdade a minutos 
da Disneylândia, praias famosas e 
prestigiosas universidades de 4 anos.

• Aumente suas chances de admissão 
em universidades e faculdades de artes 
liberais altamente seletivas por todo os 
Estados Unidos.

• Os alunos do SCC têm sido aceitos em 
universidades dos sistemas “University of 
California” e “California State University”,  
as quais incluem a UCLA, UC Berkeley, e 
a CSU Long Beach.

• Oferecemos cursos de língua inglesa.
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S e você é um profissional ou estu-
dante internacional interessado 
em fazer um MBA, considere os 

Estados Unidos. Os cursos americanos de 
MBA são mundialmente reconhecidos por 
fornecerem a seus estudantes uma vantagem 
competitiva no mundo dos negócios através 
de uma educação excelente, diversos cursos 
especializados e recursos e oportunidades in-
comparáveis de contatos profissionais.

Existem mais de mil cursos de MBA 
nos EUA. Você encontrará diversas op-
ções que atendem a praticamente qualquer 
necessidade – de formação especializada 
a cursos exclusivos direcionados a estu-
dantes internacionais.

Diversidade dos  
cursos de MBA
Uma das razões pelas quais milhares de es-
tudantes internacionais inscrevem-se em 
cursos de MBA nos Estados Unidos é a 
diversidade de opções e especializações. Os 
estudantes de pós-graduação podem concen-
trar o mestrado em finanças, contabilidade, 
empreendedorismo, marketing, adminis-
tração de empresas, gestão de cadeia de supri-
mentos, negócios internacionais e mui-
tas outras áreas. Vivemos em um mercado 
global e ele está crescendo. Adquirir novos 

problemas e as soluções. Usávamos as es-
tratégias que aprendíamos nos livros para 
resolver problemas. Isso era muito bom”, ex-
plica Boonpa Ing-Anuraksakul, da Tailândia, 
estudante de Gestão Logística no Truckee 
Meadows Community College, em Reno, no 
estado de Nevada.

A maioria dos cursos de MBA exigem um 
estágio. Estágios são excelentes para explorar 
realmente sua futura carreira e usar o que 
aprendeu. As empresas onde você fará o está-
gio são negócios prósperos e você trabalhará 
em um ambiente de ritmo acelerado. Eles es-
perarão de você uma postura profissional. 

Além de proporcionar um ambiente de 
aprendizado prático, os estágios são ótimos 
para formar uma rede de relacionamentos 
profissionais. Essa rede é uma das ferra-
mentas mais poderosas para a sua carreira. 
Enquanto faz o estágio, aproveite a oportu-
nidade de conhecer e relacionar-se com os 
profissionais existentes. Eles poderão ajudá-
-lo a conseguir um emprego ou ser seus futu-
ros colegas de trabalho. 

“O estágio é um requisito no meu currí-
culo. Acho que isso é útil porque a faculdade 
incentiva os estudantes a usar suas habilida-
des fora da sala de aula e acumular experi-
ência no mundo real antes de formarem-se”, 
diz Heejoong Kim, da Coreia, estudante de 
Administração e Marketing na Universidade 
Loyola de Nova Orleans.  

Um estágio não representa apenas uma 
experiência importante, você descobrirá que 
ter uma empresa americana renomada no seu 
CV será de um valor inestimável.

“Quando terminar o MBA, estarei 
concorrendo em um mercado de traba-
lho bastante global. Acho que o fato de ter 
experiência de interação com pessoas de 
diferentes culturas me dará um grande dife-
rencial no mercado profissional”, afirma Juri 
Adrianto, da Indonésia, estudante de MBA 
com especialização em Sistemas de Infor-
mação na Fairleigh Dickinson University 
de Nova Jersey. 

CURSOS DE

MBA
conhecimentos e especializar-se em uma 
área profissional atenderá suas necessidades 
econômicas e o tornará um profissional mais 
procurado. Além disso, um MBA americano 
mostrará que você tem conhecimentos e ex-
periência internacional.

Independentemente da especialização de 
pós-graduação,  as escolas de administração 
americanas o capacitarão nos princípios da 
administração de empresas em geral. Esses 
princípios combinam contabilidade, econo-
mia, finanças, ética e estatística. 

Teoria em Prática 
Em todos os níveis, o sistema de educação 
superior americano é diferente. Os princí-
pios e teorias fundamentais precisam ser 
ensinados, mas eles só são aprendidos através 
da prática. Os cursos de MBA dos Estados 
Unidos refletem enfaticamente essa filosofia 
de ensino. Você analisará estudos de casos do 
mundo real e cenários de empresas para ela-
borar estratégias, planos de negócios, orça-
mentos, etc. Esses tipos de projetos o prepa-
rarão para situações empresariais da vida real 
e para abordá-las com conhecimento prático. 

“Na aula de Logística, tínhamos estu-
dos de caso para analisar: Ford, HP, Ralph 
Lauren e outras empresas. Imaginávamos 
que éramos os gerentes e analisávamos os 

“Gostaria de me tornar um contador especializado em controle 
interno. Devido à globalização, é preciso falar no mínimo um 
idioma importante fluentemente. Decidi estudar nos EUA para 
adquirir fluência em inglês. A FDU me dará as habilidades 
organizacionais, de liderança e técnicas necessárias para que eu 
tenha um desempenho profissional excelente.”
—Juri Adrianto, da Indonésia, estudante de MBA com especialização em  
Sistemas de Informação na Fairleigh Dickinson University em Teaneck, Nova Jersey.

DICAS DO 
ESTUDANTE
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Los Angeles: 
seu destino em educação.
Fundada em 1911, a Universidade Loyola Marymount é uma instituição 
dinâmica de médio porte com aproximadamente 6.000 alunos de graduação e 
3.000 alunos de pós-graduação.
• O câmpus de 60 hectares da LMU está situado em um bairro residencial 

seguro de Los Angeles e no topo de uma falésia com vistas magníficas da 
cidade e do Oceano Pacífico.

• Classificada entre as 3 melhores na categoria “Melhores Universidades 
Regionais do Oeste” pela U.S. News & World Report, 2014.

• Salas de aulas pequenas e aconchegantes com uma média de 21 alunos por 
turma e uma proporção aluno/professor de 11:1.

• Alunos internacionais vêm de aproximadamente 80 diferentes países para 
estudar na LMU.

• Alojamento disponível no câmpus durante os quatro anos do curso.

Faça um passeio 
virtual pelo câmpus da 
LMU, classificado pela 
Princeton Review como 
um dos “10 Câmpus 
Mais Belos” dos EUA

http://admission.lmu.
edu/visit/virtualtour

Contate-nos:

international@lmu.edu

    +1.435.797.2081              ieli@aggiemail.usu.edu              ieli.usu.edu

UtahStateUniversity
  A USU oferece as oportunidades de uma grande escola em um ambiente de escola pequena   
    - mais de 170 cursos de graduação e 140 de pós-graduação
       - Perto de grandes cidades e a meio dia de viagem de seis parques nacionais
       - more em um comunidade SEGURA

 Instituto de língua inglesa intensiva                    
 - o TOEFL não é exigido para admissão
 - As aulas do IELI valem como crédito acadêmico nos  

 cursos da USU
 - preço do curso de verão reduzido
Permita-nos abrir as portas de um mundo de oportunidades 
para você!
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Universidade 
Aeronáutica 
Embry-Riddle 
(Embry Riddle 
Aeronautical 
University)

Na Universidade Aeronáutica 
Embry-Riddle, a líder mundial 
em aviação e educação 
aeroespacial, o MBA em Gestão 
de Aviação (MBA-AM) ensina 
a seus alunos as habilidades 
comerciais, gerenciais e 
fiscais necessárias nas 
indústrias globais de aviação 
e aeroespaciais. O curso é 
oferecido pela Faculdade de 
Administração do câmpus de 
Daytona Beach, Flórida, onde 
os alunos do MBA-AM estudam 
as necessidades operacionais 
e comerciais de empresas de 
aviação e aeroespaciais.

O Mestrado em Ciência em 
Finanças de Aviação (MSAF) 
enfatiza as necessidades 
únicas da indústria de aviação 
e aeroespacial: formação de 
capital, planejamento financeiro, 
financiamento de infraestrutura 
crítica e renovação de frotas. 
Os professores, trabalhando 
em conjunto com líderes 
da indústria e do governo, 
muitos dos quais são ex-
alunos, elaboram o currículo do 
programas de MBA em Gestão 
de Aviação e Mestrado em 
Ciência em Finanças da Aviação.

Os ex-alunos são emprega-
dos na indústria de aviação, em 
empresas de fabricação aero-
espacial, tais como a Boeing, 
Airbus e Rolls-Royce, em com-
panhias aéreas como a Delta, 
United, Etihad, Jet Airways e 
Korean Airlines, e em aeropor-
tos de cidades como Atlanta, 
Nova Iorque, Singapura, Hong 
Kong e Abu Dhabi. Ex-alunos 
retornam ao câmpus para com-
partilhar as informações mais 
recentes e as necessidades da 
indústria de transporte aéreo 
internacional, enquanto propor-
cionam oportunidades de está-
gios e emprego em companhias 
aéreas, aeroportos e firmas de 
consultoria em todo o mundo.

1/ Pense em quais seriam os 
tipos de assuntos acadêmicos 
importantes para você
Identificar as suas metas pessoais 
e profissionais ajudará a refinar a 
lista de faculdades. Você terá uma 
ideia melhor das características 
educacionais e dos cursos 
que melhor atendem as suas 
necessidades. Você quer uma 
formação geral em MBA ou um 
programa direcionado a um objetivo 
específico de carreira? 

Se desejar seguir uma carreira 
em um setor específico, leve 
em consideração o lugar onde 
está situada a escola. A maioria 
dos cursos de MBA mantêm 
relacionamentos com os negócios 
locais e com os líderes empresariais 
da comunidade. Portanto, algumas 
escolas podem proporcionar mais 
oportunidades de travar contatos 
profissionais e possibilidades 
de trabalho dentro da sua área. 
Nova Iorque, por exemplo, é um 
dos maiores centros bancários e 
financeiros do mundo, enquanto 
a região de São Francisco abriga 
muitas companhias de tecnologia 
importantes. 

2/ Identifique instituições que 
ofereçam cursos e serviços 
direcionados especificamente a 
estudantes internacionais
Antes de iniciar o processo de 
inscrição, verifique quais instituições 
oferecem cursos para estudantes 
internacionais. A maioria dos cursos 
americanos de MBA são abertos 
a estudantes com bacharelado 
em universidades com cursos de 
quatro anos nos Estados Unidos, 
ou com um diploma equivalente 
de outro país. Se você é formado 
em uma universidade com curso 
de três anos, pode ser preciso 
fazer cursos preparatórios para 
ingressar em determinados cursos 
de MBA. A Golden Gate University, 
por exemplo, oferece um programa 
preparatório chamado Bridge que 
permite a matrícula de estudantes 
internacionais em cursos de pós-

graduação sem necessitar de um 
segundo diploma de bacharelado. 

Muitas faculdades americanas 
também oferecem serviços 
especiais para ajudar a adaptação 
de estudantes internacionais em 
seus novos ambientes acadêmicos. 
Além do aspecto acadêmico, 
os serviços de admissão e de 
orientação podem ajudar com 
a integração dos estudantes 
internacionais e seus dependentes 
na comunidade local. Algumas 
instituições oferecem normas 
flexíveis de admissões. 

Procure se informar sobre 
serviços e cursos que ajudam 
estudantes internacionais a ter 
contato entre si e a encontrar 
companheiros de quarto, e que 
ajudam com questões de imigração 
e vistos. Procure obter informações 
sobre o tipo de orientação 
que receberá sobre assuntos 
acadêmicos e profissionais, e 
também de adaptação ao novo 
meio acadêmico. 

3/ Procure cursos compatíveis com 
o seu estilo de vida.
Muitos estudantes internacionais 
querem aproveitar o tempo em 
que estarão fazendo um MBA nos 
Estados Unidos para vivenciar a 
cultura americana. Quando procurar 
um curso de MBA, considere 
também a localização da faculdade. 
Descubra o que a região oferece, 
suas atividades recreativas, seus 
eventos de artes e entretenimento, 
bem como as oportunidades de 
visitar a região e locais históricos. 

4/ Siga seu sonho!
Os estudantes internacionais 
representam uma importante 
contribuição para os estudantes 
americanos; vocês proporcionam 
uma perspectiva mundial que 
está se tornando cada vez mais 
importante em nosso mundo 
cada vez menor. Com um leque 
tão amplo de cursos disponíveis, 
você certamente encontrará um 
programa que lhe dará capacitação 
e contatos para que atinja seus 
objetivos.

COMO ESCOLHER UM CURSO  
DE MBA IDEAL PARA VOCÊ
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Quaisquer que sejam seus objetivos na língua inglesa, o curso 
de inglês da “Virginia Commonwealth University” pode lhe 
ajudar a realizá-los. Através do nosso curso devidamente 
credenciado, você vai melhorar sua pronúncia, gramática e 
vocabulário, além de reforçar suas habilidades acadêmicas.

Nós oferecemos:
 • Admissão condicional; 
  nem iBT ou IELTS
 • Centro de Ajuda
 • Sessões de 8, 12 e 16 semanas
 • Preparação acadêmica

 
 • Ensino nos níveis iniciante,   
  intermediário e avançado 
 • Prática da língua
 • Turmas pequenas
 • Cursos criados sob encomenda

Por que VCU?
Como um aluno da VCU, você terá acesso às instalações de alta tec-
nologia, aprendizagem interativa, a comunidade vivendo e aprendendo 
VCU GLOBE, excursões interessantes, um corpo docente prestativo e 
funcionários que querem ver o seu sucesso.
Quando você completar o curso, você terá uma melhor comunicação e uma 
riqueza de experiências culturais e amizades. Nós também lhes oferece-
mos apoio na conclusão do curso e no início de seu curso de graduação ou 
pós-graduação.
Saiba mais em global.vcu.edu/elp.

Aprenda Inglês.
Estude em uma 

universidade nos EUA.

an equal opportunity/affirmative action university   002729-01

cpeli@cpp.edu
www.cpeli.cpp.edu

CAL POLY POMONA INSTITUTO DE 
LÍNGUA INGLESA (CPELI)  
O CPELI dá as boas-vindas aos estudantes 
internacionais que queiram melhorar 
suas habilidades de redação e conver-
sação para fazer um curso superior nos 
Estados Unidos.

APRENDA ATRAVÉS DA PRÁTICA NO SUL DA CALIFÓRNIA

Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, Pomona

• Parte do maior sistema de  
universidades públicas dos  
Estados Unidos

• A 30 minutos do centro de  
Los Angeles, Disneylândia,  
montanhas e praias

• Mais de 60 cursos de  
bacharelado e 28 de mestrado

• 

San Francisco

Los Angeles

San Diego

Cal Poly
Pomona

Saiba mais sobre nós: 
cpp4me.cpp.edu

Dúvidas? Ligue-nos! 
Fone: 909-869-5299 Email: int_admissions@cpp.edu

• A 6ª melhor instituição pública de mestrado 
da região oeste – US News & World Report

• A 10ª universidade mais diversificada dos EUA 
– US News & World Report

• Entre “As Melhores da Região Oeste” 
– Princeton Review

• Cinco níveis de aprendizagem de inglês
• Preparação para o TOEFL e IELTS
• Isenção do TOEFL/IELTS nos cursos de 

graduação
• Admissão condicional na Cal Poly Pomona
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O TESTE

TOEFL®
C riado pelo ETS, o test TOEFL® 

oferece a melhor avaliação da sua 
habilidade de usar e entender a lín-

gua inglesa como ela é lida, escrita, ouvida e 
falada na sala de aula de uma universidade.

Como a língua dos negócios, tecnologia, 
ciência e educação global, o inglês oferece 
a possibilidade de abrir portas para pessoas 
que se comunicam bem. Falado em mais de 
100 países, o número de falantes não nativos 
da língua inglesa atualmente supera aquele 
de falantes nativos com aproximadamente 
um bilhão de estudantes aprendendo inglês 
em uma determinada época.

O papel cada vez mais importante do in-
glês em todo o mundo tem aumentado con-
sideravelmente o número de falantes não na-
tivos de inglês estudando em países de língua 
inglesa, ou que fazem cursos oferecidos em 
inglês por todo o mundo, os quais são estão 
sempre aumentando. À medida que o núme-
ro de usuários da língua inglesa continua a 
crescer, é importante que estudantes possam 
demonstrar sua proficiência em todas as qua-
tros habilidades da língua: leitura, escrita, 
compreensão oral e conversação.

Quando futuros empregadores analisam 
um candidato, o fato de estudar no exterior 
ou ter frequentado um curso ministrado em 
inglês pode fazer um estudante se destacar. 
Adquirir uma perspectiva internacional é 
uma experiência incomparável que torna 
os estudantes mais competitivos, ajuda-os a 
crescer como pessoa e a aumentar sua rede de 
contatos. Um estudo mostrou que 97% das 
pessoas que estudaram no exterior consegui-
ram um emprego dentro de 12 meses após a 
formatura. Em comparação, apenas 49 por 
cento de formandos universitários que não 
estudaram no exterior foram empregados 
dentro de 12 meses.

Mas antes que os estudantes possam co-
meçar a preencher formulários de inscrição 
e fazer as malas, é importante demonstrar 
que eles têm as habilidades linguísticas ne-
cessárias para poder comunicar em um sala 
de aula onde o inglês seja a língua utilizada. 
Por isso, é fundamental que os estudantes 
selecionem e façam a avaliação apropriada da 
língua inglesa.

O teste TOEFL® mede a habilidade de 
falantes não nativos da língua inglesa de usar 
e entender a língua como ela é lida, escrita, 
ouvida e falada na sala de aula de uma uni-
versidade. Se você quiser estudar em um país 
de língua inglesa ou em um curso ministrado 

OS EXAMES O TOEFL testa as Habilidades na Língua Inglesa para Admissão Universitária
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Copyright © 2016 por Educational Testing Service. Todos os direitos reservados. ETS, a logomarca 
ETS, TOEFL e TOEFL iBT são marcas registradas do Educational Testing Service (ETS). 33647

OFERTA ESPECIAL
Receba 5 testes práticos do TOEFL iBT® grátis!

Visite ets.org/toefl/studyusaoffer para mais detalhes.
Enquanto durar o estoque.

Mais de 9.000
universidades, agências, entre 
outras instituições
usam as pontuações do TOEFL para ajudar nas 
decisões sobre a admissão. Onde quer que você 
queira estudar, o TOEFL ajuda você a chegar lá.

90%
são aceitas na 1ª ou 2ª universidade escolhida.

Outras razões para você prestar 
o TOEFL:

Estude o que você quiser, 
em qualquer lugar do 
mundo, com o TOEFL®.  
O TOEFL® é o teste de língua inglesa mais 
respeitado no mundo e com ele fica mais fácil 
chegar ao seu destino.

das pessoas que fazem o TOEFL  



em inglês, o teste TOEFL pode abrir portas para 
mais de 9.000 universidades, agências e outras insti-
tuições em mais de 130 países, incluindo os Estados 
Unidos, Reino Unido e Canadá.

Criado pelo ETS, o teste TOEFL aplica décadas 
de experiência e as mais recentes pesquisas e ino-
vações para desenvolver testes válidos, confiáveis e 
justos que servem de apoio a propósitos educacio-
nais. O ETS também oferece uma grande variedade 
de materiais oficiais de preparação e outros recur-
sos para ajudar estudantes a se prepararem para o 
sucesso.

Seja o que quiser e estude em qualquer lugar do 
mundo com o teste TOEFL®. Maiores informações 
visite http://www.toeflgoanywhere.org/.

*Fonte: Pesquisa realizada em 263 departamento de 
admissões de universidades americanas, das quais 212 
aceitam tanto o TOEFL® quanto o  IELTS™ e 152 
declaram preferência pelo TOEFL®

Copyright © 2016 por Educational Testing Service. 
Isto é um anúncio. Todos os direitos reservados. ETS, a 
logomarca ETS , TOEFL e TOEFL IBT são marcas 
registradas do Educational Testing Service (ETS). Todas 
as outras marcas registradas são propriedades de seus 
respectivos donos.

SEÇÃO  NÚMERO LIMITE ESCALA DE
DO TESTE  DE QUESTÕES  DE TEMPO  PONTUAÇÃO

Leitura  3–4 textos,  60–80  0–30
  12–14 questões cada  minutos

Compreensão  4–6 palestras  60–90  0–30
auditiva 6 questões sobre   minutos
  cada uma 
 2–3 diálogos 
  5 questões sobre 
 cada uma

INTERVALO   10 minutos 

Expressão  6 tarefas,  20 minutos  0–30
oral 2 independentes
  e 4 integradas

Redação 1 tarefa integrada  20 minutos  0–30
  1 tarefa  30 minutos
 independente

TOTAL     0–120

ETAPA 1/ Aprenda como se sair bem no 
teste TOEFL iBT®

Uma boa pontuação no TOEFL iBT® permite que o 
candidato se qualifique para admissão em praticamente 
qualquer escola dos Estados Unidos. Para obter dicas 
úteis, visite www.ets.org/toefl/susa e faça o download 
do TOEFL iBT® Tips (Dicas do TOEFL iBT®). Você poderá 
também encontrar vídeos úteis no TOEFL® TV Channel no 
YouTube® o quais incluem dicas criadas por professores 
de inglês e estudantes como você. www.youtube.com/
toefltv

ETAPA 2/  Faça um teste prático
O TOEFL® Practice Online oferece 

testes verdadeiros do TOEFL iBT e uma oportunidade 
de experimentar  o teste TOEFL iBT em todas as quatro 
habilidades (Leitura, Compreensão Oral, Conversação e 
Escrita). Faça um teste prático para prever o nível do seu 
desempenho e obter pontuações e comentários sobre o 
mesmo. Pratique agora em www.toeflgoanywhere.org/
toefl-practice.

ETAPA 3/  Fortaleça suas habilidades 
mais fracas

Use os conjuntos de testes práticos  que se encontram 
no The Official Guide to the TOEFL® Test, disponível em 
versão impressa e no formato de livro eletrônico em 
www.ets.org/toefl/guide/susa. Em seguida, faça outro 
teste prático completo no TOEFL Practice Online para ter 
certeza que está preparado para o dia do teste.

ETAPA 4/  Adote uma boa estratégia para 
fazer o teste no dia do exame 

Siga atentamente as instruções de cada seção para evitar 
desperdício de tempo. Selecione “Help” para rever as 
instruções somente quando absolutamente necessário, pois 
o relógio não para enquanto a função “Help” está sendo 
usada. 

Não se afobe nem entre em pânico. Concentre-se apenas 
em uma questão de cada vez e não nas questões que já 
tiver respondido. Esta é uma boa estratégia para o teste 
que pode ser adquirida através da prática e que ajudará 
você a se concentrar.

Evite passar muito tempo em uma mesma questão. 
Se tiver examinado bem uma questão e ainda assim não 
souber a resposta, elimine o máximo de alternativas 
possíveis e escolha a melhor

Lembre-se de controlar o seu ritmo para que tenha 
suficiente tempo para responder todas as questões. 
Lembre- se do limite de tempo de cada seção e distribua o 
tempo proporcionalmente para evitar se apressar no final 
do teste.

Quer dicas que possam ajudá-lo a planejar sua jornada 
de estudos no exterior? Siga as páginas sociais do TOEFL®. 
Você poderá se conectar com pessoas de todo o mundo 
interessadas em fazer o teste! Todas as páginas sociais 
do TOEFL® oferecem novidades, dicas de estudos, fatos 
divertidos e muito mais.
www.toeflgoanywhere.org/toefl-advice-from-other-
students 

Dicas de estudo para o TOEFL iBT®

TOEFL iBT® Formato do teste

76  Study in the USA®    Edição em português



Para mais informações, acesse:

www.salaodoestudante.com.br

Janela para o mundo, porta para o sucesso
Visite a maior feira de intercâmbio e cursos no exterior do Brasil e conheça os representantes 

de universidades, escolas de idiomas, colégios, embaixadas e agências de intercâmbio e 

consiga assessoria personalizada para planejar a sua próxima viagem de estudos.

Organizador:

BRASÍLIA
MARÇO 2017

SALVADOR
SETEMBRO 2016

MARÇO 2017

RECIFE
MARÇO 2017

SÃO PAULO
SETEMBRO 2016

MARÇO 2017

CURITIBA
SETEMBRO 2016

MARÇO 2017

BELO HORIZONTE
SETEMBRO 2016

MARÇO 2017

PORTO ALEGRE
MARÇO 2017

RIO DE JANEIRO
SETEMBRO 2016

MARÇO 2017

Patrocinadores:Apoiamos: Apoio:



Quer estudar nos EUA?  
Você pode com o IELTS!
IELTS—o sistema internacional de testes da 
língua inglesa é o teste de proficiência em in-
glês mais popular utilizado no ensino superior 
e migração global. A cada ano, centenas de 
milhares de estudantes que querem ira para os 
EUA se inscrevem para fazer o IELTS a fim de 
solicitar uma vaga em faculdades e universida-
des de todos os Estados Unidos.

O IELTS abre as portas para a sua edu-
cação internacional e trabalho no exterior. 
As pontuações do IELTS são aceitas por 
mais de 9.000 organizações em todo o mun-
do, incluindo universidades, empregado-
res, autoridades de imigração e instituições 
governamentais.

O ano passado mais de 2.7 milhões de 
testes IETS foram realizados em mais de 140 
países. Veja onde você pode fazer um teste 
IELTS em www.takeielts.org

O IELTS oferece:
  Disponibilidade no mundo todo com  
mais de 1.100 centros de testes em mais  
de 40 países 
  Datas dos testes em até 4 vezes por mês
  Realização do teste em menos de três horas
  Resultados enviados para no máximo cinco 
instituições ou organizações gratuitamente 
  Escolha de mais de 3.000 instituições 
americanas e cursos, incluindo escolas da 
Ivy League
  IELTS Academic destinado a candidatos 
que queiram estudar em cursos 
universitários de graduação ou pós-
graduação e para aqueles que desejam um 
registro profissional. Ele inclui entrevista 
oral com um examinador certificado pelo 
IELTS—entrevista essa que simula uma 
conversação bem semelhante a que você 
teria com seus professores na universidade 
de sua escolha.

O que eu posso fazer agora? 
O mais importante é planejar: você precisa-
rá decidir sobre quando quer fazer o IELTS e 
como se preparar para o teste. Nós recomen-
damos cursos de inglês de todos os tipos que 
ajudam a melhorar seu nível de inglês o tanto 
quanto possível. Mas, com cada teste de inglês 
tem um formato específico, é aconselhável se 
familiarizar com o formato do teste, os tem-
pos disponíveis para completar cada seção, 
praticar o máximo possível, além de fazer um 
curso preparatório para o IELTS.

O British Council, um dos orgulhosos 

O TESTE QUE DITA O PADRÃO
IELTS

OS EXAMES
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proprietários do IELTS, pode ajudar você for-
necendo os seguintes materiais de preparação 
em http://takeielts.org/prepare: 

  GRÁTIS! Testes práticos para ajudar você 
a avaliar o seu nível aproximado de inglês, e 
decidir o quanto você precisa de estudar. 
  GRÁTIS! Atividades práticas com vídeo 
e áudio
  Informações sobre livros de prática e 
outros materiais de estudo
  Dicas e ideias para ajudar você no dia do 
teste
Visite http: takeielts.org/usa  agora e pla-

neje seu futuro!

Fatores importantes  
no planejamento de  
seus estudos nos EUA
A partir do momento em que decidir a estu-
dar nos EUA, você enfrentará inúmeras esco-
lhas. Faça a si mesmo cada uma das importan-
tes perguntas abaixo. 

O QUE? O que você quer estudar? Você já 
analisou todas as opções, tais como as artes 
liberais, ciências, negócios, engenharia ou uma 
área profissionalizante ou técnica? A definição 
do seu curso principal ou área de estudo é 
uma boa maneira de começara a identificar as 
instituições mais adequadas à você.

ONDE? Você já analisou também a 
localização da instituição e o que a região 
oferece? O que você espera de sua escolha da 
sua instituição de educação?

TAMANHO? Que tipo de câmpus 
você prefere? Você prefere uma instituição 
com dezenas de milhares de estudantes em 
um único câmpus? Ou você prefere uma 
instituição menor que tenha menos do que 
1.000 estudantes? Escolha o câmpus em cujo 
ambiente você se sente mais confortável.

CUSTO? Qual é o custo anual total da 
instituição de sua escolha? Você analisou 
todas os gastos, incluindo preço do curso, 
alojamento, custo de vida, livros e outras 
despesas pessoais? Você precisa de ajuda 
financeira para estudar nos EUA e, sendo 
assim, você considerou aquelas instituições 
que oferecem bolsas de estudo ou ajuda 
financeira especificamente para estudantes 
internacionais?

Lembre-se de que, embora a escolha possa 
parecer difícil, ao analisar cada fator cuidado-
samente, você estará tomando uma boa deci-
são que poderá ter um impacto positivo nos 
próximos anos de sua vida.  
Por    
British Council is a proud co-owner of IELTS.

O TESTE DE  
CONVERSAÇÃO DO IELTS

DICAS DE SUCESSO!

FORMATO
DO TESTE

COMPREENSÃO 
ORAL
4 Seções
40 ítens

30 Minutos

CONVERSAÇÃO
11 a 14 Minutos

IELTS 
ACADEMIC 
REDAÇÃO

2 Tarefas
(150 e  

250 palavras)
60 Minutos

IELTS GENERAL 
TRAINING 
REDAÇÃO

2 Tarefas
(150 e  

250 palavras)
60 Minutos

IELTS 
ACADEMIC
LEITURA

3 Seções
40 Itens

60 Minutos

IELTS GENERAL 
TRAINING  
LEITURA

3 Seções
40 Itens

60 Minutos

Diferente da maioria de outros testes de admissão em ensino 
superior, os candidatos do IELTS são entrevistados pessoalmente 
por um examinador treinado para deixar você à vontade. Aqui 
estão algumas dicas para você melhorar seu desempenho no 
teste de Conversação do IELTS: 

1/ Evite respostas curtas tipo “Yes” ou “No”. Dê respostas 
completas.

2/ Seja claro e fale com confiança. Isso fará com que 
suas respostas sejam mais fáceis de serem entendidas e 
compreendidas.

3/ Use uma variedade de palavras para expressar sua opinião. Por 
exemplo: “ In my opinion, … I think … I feel …”

4/ Não memorize as respostas. As perguntas mudam e você 
poderá ter dificuldades de responder com naturalidade e fluência. 

5/ Sua pronúncia receberá uma nota. A entonação correta ajuda 
bastante. Evite falar em tom monótono. 

6/ Não tenha medo de pedir para o examinador repetir as 
perguntas. Você poderá dizer: “Could you repeat the  
question, please?”
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Há mais de 5.300 faculdades 
e universidades nos EUA. 
Cada uma dessas escolas 

têm requisitos diferentes para estudantes 
internacionais. Uma das perguntas mais 
comuns dos estudantes internacionais 
é: “Eu preciso fazer o TOEFL (Teste 
de Inglês como Língua Estrangeira) ou 
IELTS (Sistema Internacional de Testes 
de Língua Inglesa) para ser admitido em 
uma escola dos EUA? A resposta para essa 
pergunta depende do curso que você pre-
tende fazer.

Cursos de língua inglesa 
(*ESL ou IEP)
Normalmente, O TOEFL e o IELTS não 

EU PRECISO DE FAZER O

TOEFL OU IELTS?

*ESL (Inglês como Segunda 
Língua) e IEP (Curso Intensivo 
de Inglês)

são exigidos para cursos de língua inglesa. 
Por exemplo, o ELS Language Centers não 
exige o TOEFL ou IELTS para aceitação em 
seus cursos de inglês. Uma outra escola que 
não exige o TOEFL ou IELTS é a Academia 
de Língua Inglesa da DePaul University, mas 
o TOEFL é usado como teste de nível de in-
glês uma vez matriculado no curso.

Faculdade comunitárias 
(community colleges)
A maioria das faculdades comunitárias (com-
munity colleges) e cursos superiores de dois 
anos não exigem o TOEFL ou IELTS. No 
estado de Washington, EUA, por exemplo, 
as faculdades Green River College, Shoreline 
Community College e Edmonds Commu-

nity College não exigem o TOEFL ou 
IELTS. Vale lembrar que é importante 
checar com a faculdade comunitária na 
qual você planeja estudar se tais testes são 
exigidos já que cada uma delas tem seus 
próprios requisitos.

Cursos de graduação e  
pós-graduação
Muitas universidades exigem o TOEFL 
ou IELTS como comprovante de pro-
ficiência na língua inglesa. Entretanto, 
muitas delas não exigem esses testes por 
causa de um programa chamado CAP 
(Programa de Admissão Condicional). 
Certas universidade oferecem admissão 
para estudantes internacionais quali-
ficados na condição de que eles mel-
horem suas habilidades na língua inglesa 
frequentando o curso de inglês inten-
sivo da universidade. A Universidade de 
Washington em Bothel, a Universidade 
de Arkansas em Little Rock e a Universi-
dade de Delaware não exigem o TOEFL 
ou IELTS como parte desse programa de 
admissão condicional.

Verifique cada programa, faculdade 
comunitária e universidade sobre os req-
uisitos em relação ao TOEFL e IELTS.  
Mas não se preocupe se você não tiver 
feito nem TOEFL ou o IELTS. Há outras 
opções que permitirão que você possa es-
tudar nos EUA! 

Brianna Burrows é especialista em marketing 
e ex-aluna da Northeastern University.  Suas 
atividades incluem gestão de eventos, gestão 
de mídia social e “branding” de conteúdo. Ela 
pode ser contatada em briannaburrows@
gmail.com
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O GMAT é para estudantes que queiram fazer pós-graduação em administração

GMAT®

(Graduate Management Admission Test®)

O que é GMAT?
O exame GMAT® (Graduate Management 
Admission Test®) é uma avaliação padroni-
zada usada em todo o mundo para medir o 
potencial acadêmico de estudos de pós-
-graduação em negócios e administração 
de empresas. Aceito em mais escolas de 
administração do mundo do que qualquer 
outro teste, o exame GMAT é considerado 
o padrão-ouro para admissões em escolas de 
administração de empresas. Quando se trata 
do seu sucesso, não há nada comparável. Ne-
nhum outro exame lhe dá a possibilidade de 
salários mais altos, melhores oportunidades e 
mais opções profissionais. O GMAT permi-
te que você exponha em detalhes as habilida-
des mais relevantes para um curso de admi-
nistração e para sua carreira profissional. 

Quem deve fazer?
Os cursos de pós-graduação em administração 
de boa qualidade de todo o mundo incluem o 
exame GMAT como parte do processo de ad-
missão. Portanto, se você realmente quiser fa-
zer curso de pós-graduação em administração, 
o GMAT deverá ser a primeira coisa a se pen-
sar. Nos últimos 60 anos, líderes em negócios 
de todo o mundo deram início ao processo do 
MBA com o GMAT. Cerca de 10 milhões de 
estudantes já o fizeram e foram bem sucedi-
dos. Você também poderá!

Como faço para me inscrever?
O exame GMAT pode ser feito em mais 
de 600 centros de testes em 114 países do 
mundo. Visite mba.com/register para ver o 
calendário de exames GMAT e encontrar 
um centro de testes em sua região. Embora o 
exame seja oferecido o ano todo, os interessa-
dos devem inscrever-se com antecedência de 
pelo menos 24 horas. As vagas para exames 
perto do prazo final de inscrição nos cursos e 
nos fins de semana geralmente se esgotam ra-
pidamente. A taxa do exame é de USD 250 
e, em alguns países, poderá haver taxas ao se 
inscrever para o exame. Use as informações 
de contato relacionadas abaixo para esclare-
cer dúvidas em relação à sua inscrição. 

REGIÃO DAS AMÉRICAS
Obs.: Serviços de e-mail estão disponíveis 
de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 19:00 
(UTC -06:00). E-mails enviados fora deste 
horário serão respondidos no próximo dia 
útil. Serviços telefônicos estão disponíveis de 
segunda a sexta-feira nos seguintes números 
e horários:

OS EXAMES
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E-mail: GMATCandidateServicesAmeri-
cas@pearson.com 
Telefone (disque-grátis EUA): +1-
800-717-4628, das 07:00 às 19:00 (UTC 
-06:00). 
Telefone: +1-952-681-3680, das 07:00 às 
19:00 (UTC -06:00). 
Fax: +1-952-681-3681

REGIÃO DA ÁSIA-PACÍFICO
Obs.: Serviços de e-mail estão disponíveis 
de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 19:00 
(UTC +10:00 – Fuso horário do leste da 
Austrália). O prazo para resposta de e-mails 
enviados fora desse horário pode ser de até 
48 horas. Serviços telefônicos estão dispo-
níveis de segunda a sexta-feira nos seguintes 
números e horários:
E-mail: GMATCandidateServicesA-
PAC@pearson.com 
Telefone: +852-3077-4926, das 9:00 às 
18:00 (UTC +10:00 – Fuso horário do leste 
da Austrália). 
Índia: +91-120-439-7830, das 9:00 às 
18:00 – (UTC +5:30 – Fuso horário da 
Índia). 
Fax: +60-321-784-925 

CHINA
Obs.: Serviços de e-mail estão disponí-
veis de segunda a sexta-feira, 08:30 às 17:00 
(UTC +8:00 – Fuso horário da China). 
O prazo para resposta de e-mails enviados 
fora desse horário pode ser de até 48 horas. 
Serviços telefônicos estão disponíveis de se-
gunda a sexta-feira nos seguintes números e 
horários:
E-mail: gmatservice@neea.edu.cn 
Telefone: +86-10-82345675, de segun-
da a sexta-feira, das 08:30 às 17:00 (UTC 
+8:00 – Fuso horário da China). 
Fax: +86-10-61957800

REGIÃO DA EUROPA E ORIENTE 
MÉDIO
Obs.: Serviços de e-mail estão disponí-
veis de segunda a sexta-feira, 08:30 às 17:00 
(UTC 0:00). O prazo para resposta de 
e-mails enviados fora desse horário pode ser 
de até três dias úteis. Serviços telefônicos 
estão disponíveis de segunda a sexta-feira nos 
seguintes números e horários:
E-mail: GMATCandidateServicesE-
MEA@pearson.com 
Telefone: +44 (0) 161-855-7219, das 
09:00 às 17:00 (UTC 0:00). 
Fax: +44 (0) 161 855 7301

O que o exame GMAT cobre? 
O exame GMAT é uma avaliação de alto nível 

das habilidades de raciocínio que interessam à 
maioria das escolas e negócios. O exame mede 
as habilidades Quantitativa, Verbal, de Reda-
ção Analítica e Raciocínio Integrado. 

   A seção Quantitativa mede a capa-
cidade de raciocinar quantitativamen-
te e resolver problemas quantitativos. É 
necessário um conhecimento básico de 
aritmética, álgebra e geometria, mas a 
seção Quantitativa é um teste de racio-
cínio e não das habilidades básicas de 
matemáticas. 

   A seção Verbal mede a sua capacida-
de de ler e compreender materiais escritos, 
raciocinar e avaliar argumentos, e cor-
rigir materiais escritos para transmitir o 
significado efetivamente em inglês escrito 
padrão. 
   A avaliação de Redação Analítica 

mede a capacidade de pensar criticamente 
e comunicar suas ideias por escrito.
   A seção de Raciocínio Integrado 
mede a capacidade de interpretar e anali-
sar dados de fontes diferentes e apresenta-
dos em formatos diferentes para resolver 
problemas. A seção de Raciocínio Inte-
grado ajuda você a destacar-se mostrando 
as habilidades necessárias para o êxito em 
um mundo tecnologicamente avançado e 
rico em dados. 
O exame GMAT é um exame computa-

dorizado e padronizado, realizado em inglês. 
As seções Quantitativa e Verbal são adapta-
tivas e informatizadas, isto é, as questões são 
escolhidas com base nas respostas dadas às 
questões anteriores. Sua pontuação é baseada 
na dificuldade das questões respondidas e no 
número de respostas corretas. 

NÚMERO DE 
QUESTÕES

41 
QUESTÕES

• compreensão 
de leitura
• raciocínio 
crítico
• correção de 
sentenças

Sua habilidade 
de ler e enten-
der material 
escrito, avaliar 
argumentos, e 
corrigir mate-
rial escrito.

Sua habilidade 
de analisar 
dados e tirar 
conclusões 
usando habili-
dades básicas 
de matemá-
tica.

Sua habilida-
de de pensar 
criticamente 
e comunicar 
suas ideias.

Sua habilida-
de de avaliar 
informações 
apresentada 
em formatos 
múltiplos de 
fontes múlti-
plas.

• suficiência  
de dados
• resolução  
de problemas

• análise  
de um  
argumento

• raciocínio  
multi-fonte
• interpretação 
de gráficos
• análise em  
duas partes
• análise de 
tabelas

75 MINUTOS

0-60

37 
QUESTÕES

75 MINUTOS

0-60

1 
ENSAIO

30 MINUTOS

0-6

12
QUESTÕES

30 MINUTOS

1-8

O exame GMAT de relance
4 seções, 3 horas, 30 minutos (tempo total)

VERBAL QUANTITATIVO
AVALIAÇÃO
DA ESCRITA 
ANALÍTICA

RACIOCÍNIO 
INTEGRADO

TIPO DE 
QUESTÃO

TEMPO

O QUE É 
MEDIDO

VARIAÇÃO 
DA PONTU-

AÇÃO

PONTUAÇÃO TOTAL: 200-800
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O que esperar no dia do 
exame?
Para chegar bem preparado no dia do exame 
e ter o melhor desempenho, você deverá en-
tender o formato e a velocidade do GMAT, 
fazer testes simulados e analisar uma seção de 
cada vez. 

  Formato das questões: O exame 
GMAT tem formatos de questões que tal-
vez você nunca tenha visto antes. Questões 
de suficiência de dados, por exemplo, per-
guntam a quantidade de dados que você 
precisaria para resolver um problema em 
vez dar a solução. Você deve responder 
algumas questões simuladas antes de fazer 
o exame, para ter certeza que realmente 
compreendeu os formatos das questões. 
Isso permitirá concentrar-se eficientemen-
te nas respostas durante o exame. 

  Velocidade: O exame GMAT é cro-
nometrado, e é importante saber contro-
lar o seu tempo para terminar as seções 
dentro do prazo correspondente. Mesmo 
se não acabar, você receberá pontos desde 
que tenha trabalhado em todas as seções. 
Mas o fato de não terminar as seções pode 
afetar substancialmente a sua pontuação. 
Em média, toda questão Verbal tem um 

prazo de 1 minuto e 45 segundos para a res-
posta e toda questão Quantitativa tem cerca 
de 2 minutos para a resposta. Você terá cerca 
de dois minutos e meio para responder cada 
uma das questões de Raciocínio Integrado, 
muitas das quais têm mais de um enunciado 
que precisa de resposta. 

Embora a seção de ajuda (“Help”) possa 
ser acessada a qualquer momento durante o 
exame, o tempo gasto lendo as telas de ajuda 
(“Help”) é contado no tempo reservado para 
aquela seção específica do exame. 

O exame exige habilidade mínima no 
uso do computador, do teclado e do mouse. 
Além disso, a seção de Raciocínio Integrado 
exigirá habilidades básicas de navegação no 
computador, tais como clicar em guias para 
ver fichas de dados e usar menus suspensos. 

Ao fazer o exame GMAT, prepare-se 
para ler cada uma das questões cuidadosa-
mente e escolher a melhor resposta. Se não 
souber a resposta, tente eliminar as respostas 
que você sabe que estão erradas e chute uma 
das alternativas restantes. Não é possível pu-
lar questões ou modificar respostas depois de 
confirmá-las, mas é preciso responder a toda 
questão para avançar. 

Para obter mais informações, existe um 
vídeo disponível em mba.com/testday que 
mostra o procedimento de check-in e como é 

um centro de exames típico. 
No dia do exame, os estudantes candida-

tos a cursos de administração podem ver suas 
pontuações não oficiais antes de decidir se vai 
aceitá-las ou cancelá-las. Esse recurso de pon-
tuação está disponível para todos os candida-
tos em todos os 600 centros de exame de todo 
o mundo onde são feitos os exames GMAT. 
Como candidato, é dada a você a opção de 
aceitar a pontuação ou cancelá-la imediata-
mente depois de feito o teste e antes que você 
saia do centro de exames. Com este novo pro-
cesso, você verá sua pontuação não oficial—
seções de Raciocínio Integrado, Quantitativa, 
Verbal e Total—e terá dois minutos para deci-
dir se as aceita. Se não fizer nenhuma escolha, 
a pontuação será cancelada.

Além disso, se decidir cancelar a pontua-
ção no centro de testes, você poderá restau-
rá-las em até 60 dias após a data do teste pa-
gando uma taxa de USD 100. Depois disso, 
a pontuação não poderá mais ser restaurada.

Como me preparo para o 
GMAT?
Preparar-se e sair-se bem no exame GMAT é 
como qualquer outra meta. Se você começar 
com um plano de estudo bem feito e execu-
tá-lo, terá êxito. Os candidatos inteligentes 
conseguem aproveitar ao máximo os exames 
simulados e os recursos de preparação, sabem 
como aprendem e têm uma atitude positi-
va durante todo o processo. O seu plano de 
estudo deve ajudá-lo a não perder o rumo, 
semana após semana, e isso se traduzirá em 
progresso conforme estuda o material. 

Para ajudá-lo a familiarizar-se com os 
formatos de questões e com a velocidade 
exigida, o GMAC (Graduate Management 
Admission Council) disponiliza gratuita-
mente o software GMATPrep® (mba.com/
gmatprep), que apresenta em primeira mão o 
verdadeiro formato do exame. Um dos recur-
sos do GMATPrep® são os testes adaptativos 
computadorizados completos com tempo 
duplo e com questões retiradas de exames 
GMAT verdadeiros. O software também dá 
as respostas e suas explicações, além de uma 
revisão abrangente de matemática e avalia-
ção em tempo real das questões de múltipla 
escolha. 

Você pode melhorar o software gratuito 
GMATPrep® com o download do Pacote de 
Exames 1 do GMATPrep®, que inclui dois 
exames simulados completos e feedback per-
sonalizado sobre o seu desempenho. 

Existem outros diversos recursos disponí-
veis em mba.com (mba.com/prepare). Nosso 

Cronograma de Preparação (Preparation Ti-
meline), por exemplo, apresenta uma abor-
dagem passo-a-passo para alcançar o melhor 
desempenho no GMAT e inclui links para 
dicas de estudo, materiais de preparação e 
conselhos dos profissionais de admissão para 
fortalecer seus pontos fracos e melhorar seus 
pontos fortes. 

Materiais de estudo oficiais do GMAT 
disponíveis na loja da mba.com (mba.com/
store): The Official Guide for GMAT® Re-
view, 2016; Official Guide for GMAT® Quan-
titative Review, 2016; The Official Guide for 
GMAT® Verbal Review, 2016; IR Prep Tool, 
GMATPrep® Software Study Collection e 
muitos outros. 

Pontuação do GMAT
A pontuação do GMAT é a melhor previ-
sora do seu êxito. A pontuação Total é dada 
em uma escala de 200-800 e baseia-se no 
seu desempenho nas seções Quantitativa e 
Raciocínio Verbal. A pontuação não oficial 
é disponibilizada imediatamente depois do 
exame no centro de testes. A pontuação ofi-
cial é dada em cada uma das quatro seções e 
ela é disponibilizada até 20 dias depois do 
exame. A sua pontuação do GMAT é válida 
por cinco anos.

Como as escolas usam a 
pontuação?
O exame GMAT é uma parte confiável do 
processo de admissão em mais de 6000 cur-
sos de administração e comércio em todo o 
mundo porque ele mede habilidades comer-
ciais da vida real que serão usadas em sala 
de aula e na sua vida profissional. Embora a 
pontuação do GMAT seja apenas um entre 
vários critérios que as escolas usam para ava-
liar os candidatos, ela representa uma medida 
confiável de certas habilidades desenvolvidas 
que são importantes no estudo de adminis-
tração em nível de pós-graduação. Diferente-
mente das médias de notas e currículos dos 
cursos de graduação, que podem ter signifi-
cados diferentes em instituições diferentes, a 
pontuação do GMAT é uma ferramenta de 
avaliação uniforme e padronizada que os res-
ponsáveis pela instituição podem usar para 
avaliar todos os candidatos. 
Conteúdo fornecido pelo Graduate Management 
Admission Council® (GMAC®), desenvolvedores do exame 
GMAT®. © 2016 Graduate Management Admission 
Council (GMAC). Todos os direitos reservados. GMAC®, 
GMAT® , GMATPrep®, Graduate Management 
Admission Council® e Graduate Management Admission 
Test® são marcas registradas do Graduate Management 
Admission Council nos Estados Unidos e em outros países.
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O EXAME GMAT.

Quase 10 MILHÕES DE ESTUDANTES NO MUNDO TODO já 
fizeram o exame GMAT. Agora é hora de começar sua 
jornada.

VOCÊ PERMANECEU 
ATENTO E SE 
ESFORÇOU MUITO 
PARA CHEGAR ONDE 
ESTÁ.

COMECE SUA JORNADA. 
MBA.COM/STARTYOURJOURNEY

POR QUE UMA ESCOLA 
DE NEGÓCIOS?

Para ganhar uma vantagem competitiva no 
mercado de trabalho, exigir um salário mais 
alto e desfrutar de oportunidades novas e 
desafiadoras.

POR QUE O EXAME GMAT®?
Faça o exame que lhe dará acesso a 6.100 
programas de estudos no mundo todo.
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STUDYUSA.COM

BAIXE NOSSO 
APLICATIVO GRATUITO

ENCONTRE   
A MELHOR  
ESCOLA  
DOS EUA  
PARAVOCÊ!
Selecione, pesquise e compare cursos
por preço, local e área de estudo
Crie uma conta:

  PESQUISE ESCOLAS 
Pesquise centenas de escolas e separe  
suas favoritas

  CONTATE AS ESCOLAS 
Contate as escolas e solicite mais 
informações

  INSCREVA-SE 
Inscreva-se nas escolas de sua preferência 
diretamente de sua conta



PLANEJAMENTO  
DA VIAGEM 

BAGAGEM
Depois que decidir onde 
e o que vai estudar, você 

precisa pensar no que 
vai levar para os EUA. 

Faça uma boa viagem e 
aproveite sua aventura  

nos EUA! 

TOALHAS &  
ROUPAS DE 
CAMA
(leve de casa ou 
compre nos EUA)
+ Toalhas
+ Lençois
+ TravesseiroELETRÔNICOS

+ Adaptadores 
+ Computador
+ Flash drive

+ Máquina 
fotográfica
+ Tradutor 
eletrônico

ARTIGOS DE  
HIGIENE PESSOAL
+ Escova e pasta dental

+ Shampoo
+ Pente/escova

+ Sabonete
+ Desodorante

+ Qualquer artigo especial 
ou medicamento que você 

só encontra no seu país

ARTIGOS VARIADOS
+ Alimentos leves e  
não perecíveis, tais  

como temperos
+ Fotos de amigos  

e familiares
+ Qualquer item de valor 
sentimental que te faça 

lembrar de casa

DOCUMENTAÇÃO 
+ Passporte
+ Visto F-1 

+ Formulário I-20  
ou DS-2019 

+ Cartão de crédito
+ Dólares

+ Cópias de receitas  
e documentos médicos, 

incluindo seu cartão  
de vacinas

ROUPAS
+ Calçados (informais e 
esportivos e um par de 

sapatos sociais)
+ Jeans/calças/shorts

+ Camisas (manga  
curta e comprida)

+ Pijamas
+ Meias & roupas íntimas

+ Traje de banho
+ Blusa de frio

e



Instituto de Língua Inglesa

English Language Institute 

Gainesville, FL 32611 USA

Fone: (352) 392-2070 

Fax: (352) 392-3744 

studyenglish@eli.ufl.edu

www.eli.ufl.edu

University 
of Florida

• Programa de imersão cultural

• Oportunidades de trabalho voluntário e parceiros 
de conversação

• 6 períodos por ano

• Localizado no centro do câmpus

• Alunos do Instituo de Língua Inglesa (ELI) podem 
ser aceitos condicionalmente nos cursos de pós-
graduação da UF

Fundada  
em 1954 

Celebrando mais de
60 anos 
de excelência
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ELS INTERNATIONAL PATHWAYS®

AUSTRALIA | CANADA | CHINA | INDIA | MALAYSIA | USA ELS.edu   •   UniversityGuideOnline.org
ELS.edu/Study2  

Tenha êxito.
Estude Inglês. Explore.

O ELS lhe oferece uma variedade de caminhos para adquirir 
as habilidades na língua inglesa tão fundamentais para o 
sucesso profissional e acadêmico nos dias de hoje— repletos 
de descoberta e aventura, novos amigos e novas culturas, 
aprendizado e realizações.

Ao escolher o ELS, você estará investindo em seu futuro. Oferecemos mais de 80 
locais, muitos dos quais se encontram em câmpus universitários. Nossos centros estão 
totalmente equipados com Centros de Tecnologia de Idiomas de última geração e 
professores excelentes e qualificados. Oferecemos serviços completos de admissão 
universitária, preparação de testes e cursos de inglês altamente respeitados. E com 
uma rede de mais de 650 universidades parceiras, quaisquer que sejam seus objetivos 
na língua inglesa, você poderá confiar no ELS para poder alcançá-los.

PREPARE-SE PARA O SUCESSO.
COMECE SUA JORNADA AQUI.



Nós Guardamos um Lugar para Você

Um Lugar para Aprender Inglês
 Cursos intensivos de Inglês
 Quatro datas de início por ano
 Tecnologia inovadora e um excelente corpo docente

Um Lugar para Começar o seu Bacharelado
 Acordos de transferências (2+2) com muitas universidades
 Turmas pequenas e professores dedicados
 Comece seu curso de graduação conosco e economize milhares de dólares

Um Lugar para Aprender Novas Habilidades
 Obtenha um certificado ou diploma em Hotelaria e Turismo, Desenho   
 Gráfico, Artes Culinária e Ciência da Computação ou em outros cursos

Para Mais Informações:
 Email: GlobalPrograms@ccs.spokane,edu
 www.ccs.spokane.edu/GlobalEducation/InternationalStudents


