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CRIAR 
Negrito
Possibilidades

O programa GW PRE-COLLEGE proporciona uma 

experiência acadêmica enriquecedora e um verão extraordinário 

em Washington, D.C. As 10 faculdades e escolas, 

quase 100 centros e institutos de pesquisas, o sistema 
de biblioteca de classe mundial e tecnologia  de ponta,  

proporcionam uma variedade e profundidade inigualáveis de 

oportunidades de aprendizado. Nosso corpo docente de renome 

mundial irá orientar, inspirar e capacitar os estudantes por meio de 

programas imersivos que associam a experiência acadêmica à prática 

do mundo real.

Os estudantes se envolverão em uma 

intensa investigação sobre uma matéria 

enquanto aprendem a lidar com os 

rigores acadêmicos do ambiente 

universitário. Os programas GW Pre-

College potencializam a experiência de 

nosso corpo docente e os recursos de 

Washington, D.C. para que os estudantes 

possam imergir em um aprendizado ativo 

através de visitações locais, reuniões 

e oportunidades de voluntariado na 

comunidade. Nossos programas situam 

os estudantes no centro das atividades 

políticas, intelectuais e culturais dos EUA.

LIDERANÇA ACADÊMICA E 
EXPERIÊNCIA GLOBAL
O programa GW Pre-College proporciona 

aos estudantes uma introdução 

transformativa à vida universitária. 

Eles ficarão mais confiantes quanto à 

sua preparação acadêmica ao testar 

sua independência e habilidade 

de se tornarem parte de uma nova 

comunidade. Os estudantes desfrutarão 

de diversas oportunidades para participar 

em atividades recreativas e sociais, 

durante as quais poderão fazer amizade 

com pessoas de diversos países.   



IMERSÃO DE VERÃO
Imersão de Verão é um programa de tempo integral 
rigoroso, que não concede créditos, para calouros, 
veteranos e graduandos. Os participantes podem se 
inscrevem em um programa de uma ou duas semanas que 
integram palestras com atividades práticas e aplicadas 
lideradas por especialistas. 

Programas de uma semana 
SESSÃO 1: 24 A 29 DE JUNHO

Profile do LinkedIn: Desenvolvimento da Sua Própria 
Marca
Desastres Naturais: Impacto Ambiental
Aprendizagem Significativa e Envolvimento Comunitário
Monitorando os Observadores: Vigilância Moderna

Programas de duas semanas
SESSÃO 2: 1 A 13 DE JULHO

Crime, Justiça e Penas
Introdução à Medicina
Princípios de Economia do Mundo Real
Robótica: Máquinas em Movimento
Mudanças Sociais e Liderança
Gerenciamento Esportivo
Ferramentas de Fotojornalismo:  
Vídeo e Fotografia
Política Estrangeira dos EUA: Multilateralismo

SESSÃO 3: 15 A 27 DE JULHO
Comunicação e Negociação em um  
Contexto Global
Perícia da Cena de um Crime: D.C.
Empreendedorismo Startups e Incubadoras
Arquitetura de Interiores e Design
Neurociência e Doenças Cognitivas
Políticas Públicas no Capitólio
Princípios de Direito Internacional
Há um Aplicativo para Isso: Codificação e Programação

SESSÃO 4: 29 DE JULHO A 10 DE AGOSTO
Engenharia Biomédica
Notícias Falsas...Ou Não? Política na Imprensa
Introdução à Administração
Liderança na Prática (para estudantes aprendendo Inglês)

Fazendo História: Líderes Transformativos
Segurança Nacional: A Comunidade de Inteligência e 
Contraterrorista
Estudos pré-Direito: Julgamento e Advocacia

Desconto no ensino disponível ao se matricular em 
múltiplos programas de Imersão de Verão. PRECOLLEGE.GWU.EDU

Para mais informações sobre descrições dos cursos, custos, requerimentos para inscrições e como se inscrever, visite: 

UNIVERSIDADE 
INTENSIVA
A Universidade Intensiva são programas de duas, três 
ou seis semanas que proporcionam a veteranos e 
graduandos a oportunidade de ganhar créditos ao se 
matricular em cursos desafiadores de graduação.

Programas de duas semanas
1 a 13 de julho • 2 créditos

Cursos nas áreas de Ciências da Saúde

Programas de três semanas
1 a 20 de julho • 3 créditos

Os cursos oferecidos neste verão são:

• Política Americana
• Caminos al Futuro*
• Programa INSPIRE*
•  Organizações Internacionais e Governança Global
• Introdução à Engenharia
• A Crise Global dos Refugiados

*Programas de bolsa de estudos — confira o site para detalhes de elegibilidade.

Programas de seis semanas
1º DE JULHO A 10 DE AGOSTO • 3 a 8 créditos

Estão disponíveis cursos nas seguintes áreas:

• Arte
• Administração
• Comunicações
• Governo e Política
• História e Humanidades
• Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática 

(STEM)

ONLINE
21 DE MAIO A 30 DE JUNHO • 2 DE JULHO A 11 
DE AGOSTO
3 a 6 créditos

Estudantes que desejem participar em cursos online 
que concedam créditos podem se inscrever na opção 
para os cursos de seis semanas. Esses cursos são 
rigorosos e melhor aproveitados por alunos muito 
motivados com métodos de estudo avançados.

GW



PRECOLLEGE.GWU.EDU
Para mais informações sobre descrições dos cursos, custos, requerimentos para inscrições e como se inscrever, visite: 

CAMPUS FOGGY BOTTOM

Este campus cheio de história está localizado no centro 

de um ambiente acadêmico dinâmico e de um centro 

econômico no coração de Washington, D.C., a apenas 

alguns quarteirões da Casa Branca, galerias de arte e 

museus. Os estudantes possuem acesso a uma variedade 

excepcional de recursos educativos e culturais, incluindo 

organizações nacionais e internacionais, embaixadas, 

espaços artísticos, museus, etc. 

CAMPUS MOUNT VERNON

Os estudantes residirão no belo campus Mount Vernon 

fechado, que está situado entre 23 acres arborizados 

na parte residencial noroeste de Washington, D.C., 

circundado por residências privadas e embaixadas. O 

campus Mount Vernon encontra-se a 10 minutos do 

campus Foggy Bottom e tem conexão por um serviço de 

transporte regular para esse campus. O campus inclui 

instalações acadêmicas espaçosas, campos de atletismo, 

laboratórios computacionais e a Biblioteca Eckles.

Os estudantes moram em suítes com banheiros 

compartilhados. Os quartos são mobiliados, possuem ar-

condicionado, pequenas geladeiras e micro-ondas. Cada 

residência dispõe de uma sala comunitária, cozinha e uma 

lavanderia. 

Conselheiros residentes fornecem apoio acadêmico, 

facilitam sessões de estudo, intermedeiam discussões 

sobre experiências universitárias e planejam eventos  

do programa. 

OPÇÃO “COMMUTER” DISPONÍVEL

Verão em WASHINGTON, D.C.
Os estudantes inscritos no programa GW Pre-College irão assistir a aulas e 
participar de atividades do programa nos campi em Mount Vernon e Foggy 
Bottom. Ambos possuem internet wireless e são facilmente acessíveis por 
transporte público.
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Todos os programas de Imersão de Verão e 
Universidade Intensiva estão disponíveis para 
estudantes internacionais; no entanto, a GW apenas 
providencia documentação visa F-1 para estudantes 
inscritos nos programas Universidade Intensiva de 
duração de seis semanas. Exige-se o estudo em tempo 
integral nos dois cursos.

Estudantes internacionais que se inscreverem nos 
programas Universidade Intensiva que não forem 
falantes nativos do inglês devem demonstrar alguma 
prova de proficiência nesse idioma ao atingir as notas 
mínimas exigidas no TOEFL, IELTS ou outro teste 
aprovado pela GW. Os requerimentos de elegibilidade 
para visto de estudante estão publicados em  
nosso site.

No curso de LIDERANÇA NA PRÁTICA , estudantes 
estrangeiros aprimorarão seus conhecimentos 
de inglês na forma escrita e oral através de uma 
combinação de atividades em classe, projetos e 
exercícios em grupo, palestras de convidados e visitas 
a locais de relevante importância política, nacional e 
internacional, além de instituições governamentais por 
Washington, D.C. Conceitos chave de liderança local 
e global serão abordados dentro de vários setores 
de governança, política, advocacia e diplomacia, 
desenvolvendo nos estudantes uma avaliação sobre o 
que significa ser um líder atencioso.

ESTUDANTES 
Internacionais

PRECOLLEGE.GWU.EDU

amplie Seus Horizontes
• 11% estudantes internacionais
• representantes de 35 países
• representantes de 39 estados, além de 

Washington, D.C. e Porto Rico



PROGRAMAS DE VERÃO E SEM CERTIFICAÇÃO
A UNIVERSIDADE GEORGE WASHINGTON
2100 FOXHALL RD, NW | ACADEMIC BLDG, STE 115
WASHINGTON, D.C. 20007
202-994-6360 | GWSUMMER@GWU.EDU

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.

A INSCRIÇÃO ANTECIPADA é altamente 
recomendada, pois o número de vagas 
é limitado. Sua inscrição será analisada 
com base em um sistema rotativo e na 
disponibilidade de vagas, uma vez que 
todas as inscrições forem recebidas. 

A admissão é competitiva e baseia-se 
na solidez de seu currículo acadêmico e 
perfil pessoal. Estudantes estrangeiros 
que necessitam de visto para estudante 
precisarão preencher requerimentos de 
inscrição extras. Consulte o site para  
mais detalhes.

Detalhes de candidatura 

Programas de Bolsas 
de Estudo

1º DE 
MARÇO

Universidade Intensiva
1º DE 
MAIO

Imersão de Verão

PRAZOS




