sobre a gw
A George Washington University (GW) é a maior universidade privada
em Washington, D.C., com 26.000 estudantes de todo o país e mundo.

Envolver o

mundo
de

WASHINGTON,

D.C.

Os 10 colégios e escolas, quase 100 centros e institutos de pesquisa,
sistema de biblioteca de classe mundial e tecnologia de ponta da GW
proporcionam uma variedade impressionante de recursos intelectuais.
Entre as nossas mais-valias estão programas em desenvolvimento
global, relações internacionais, direito internacional, política pública,
ciências de saúde, administração, política, diplomacia, engenharia
biomédica, ciências e artes.
A Universidade George Washington não faz discriminações ilegítimas nos seus programas de admissão de pessoas com base na
etnia, cor, religião, sexo, país de origem, idade, deficiência, situação de veterano, orientação sexual ou identidade ou expressão de
gênero.

SUMMER.GWU.EDU/INTERNATIONAL
PROGRAMAS DE VERÃO E DE NÃO GRADUAÇÃO
2100 Foxhall Rd, NW | Academic Building, Suite 115
Washington, D.C. 20007, Estados Unidos da América
(202) 994-6360 | gwsummer@gwu.edu

Verão

internacional
na

GW

“
programas de crédito
Estudo geral
• Crie seu horário de aulas de acordo com seus interesses
• Inscreva-se em pelo menos 6 créditos de horas (graduação) ou 3 créditos de
horas (pós-graduação) por cada sessão de 6 semanas

O programa foi bastante
enriquecedor, porque me
permitiu aprender muitas
coisas novas e também
devido à disponibilidade
de recursos que tínhamos
no campus.”
- Estudante internacional de verão

INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS (EAP)

Opção Estudo Geral para estudantes de inglês; disponível apenas durante a
Sessão II de Estudo Geral. Melhore as capacidades de escrita e investigação,
melhores suas competências de comunicação e trabalho em equipe e aprenda
sobre a cultura da sala de aula na América.

Experiência em Investigação de Verão
(PARA ESTUDANTES DE INGLÊS)

ADMISSÃO

• Estabeleça contato com profissionais da área da ciência de dados e trabalhe

Etapas para admissão e inscrição:
Estar em boa posição acadêmica
Submeter as pontuações dos testes de inglês TOEFL, IELTS ou aprovados
pela GW
Submeter uma candidatura online e documentos financeiros comprovativos

DATAS E PRAZOS IMPORTANTES
Abertura da candidatura

Cursos de 2018 publicados on-line

Prazo de candidatura

15 de dezembro de 2017
1.º de abril de 2018

• Sessão I de estudo geral
• Política estrangeira dos EUA em uma era global (sessão de junho)

Prazo de candidatura

1.º de maio de 2018

• Sessão II de estudo geral
• Experiência em Investigação de Verão

em equipes interdisciplinares, usando metodologias de investigação para
abordar e resolver problemas
• Desenvolva competências de análise de problemas, pesquisa literária,
trabalho de equipe, comunicação, apresentação e escrita baseada
em investigação
• Inscreve-se em dois cursos de três créditos: Introdução à Ciência de Dados
e Inglês para Fins Acadêmicos: Escrita e Investigação Acadêmicas

Política estrangeira dos EUA em uma era global
• Visite instituições importantes que definem políticas estrangeiras nos

EUA, incluindo organismos governamentais, embaixadas, organizações
internacionais, grupos de reflexão, meios de comunicação e grupos
de interesse
• Realize investigação importante sobre políticas estrangeiras nos EUA,
usufruindo do acesso às bibliotecas da GW e a outras bibliotecas de
investigação em Washington, D.C.

• Política estrangeira dos EUA em uma era global (sessão de julho)
Sessão I

de estudo geral

21 de maio - 29 de junho de 2018
11 a 22 de junho de 2018

Política estrangeira dos EUA em uma era global
Sessão II

de experiência em investigação, estudo geral

9 a 20 de julho de 2018
1.º de julho - 10 de agosto de 2018

CUSTOS DO PROGRAMA
Os custos incluem matrícula e propinas, alojamento compartilhado e seguro
de saúde. Consulte o site e obtenha os custos e as estimativas de custos de
refeições mais recentes.

VIVER NA GW
O campus Foggy Bottom é acessível por trânsito público e encontra-se no centro
da cidade, a uma distância caminhável da Casa Branca, Instituto Smithsoniano,
Banco Mundial e muitas outras instituições importantes.
Os estudantes têm acesso às instalações da universidade, bibliotecas, centros
de fitness, laboratórios informáticos e serviços de saúde para o estudante.
As residências universitárias dispõem de conselheiros do programa.
O campus da GW é seguro e patrulhado pelo Departamento Policial da
Universidade de GW.

BENEFÍCIO DE VERÃO DA GW
•
•
•
•
•

5000 estudantes em 650 cursos ao nível de não graduação e graduação
11% estudantes internacionais e visitantes
Aulas pequenas e intensivas
Experiências acadêmicas personalizadas e envolventes
Proximidade de e colaboração com organizações de desenvolvimento
internacional, agências governamentais, instituições de pesquisa,
embaixadas e museus

