
 u Cursos em Comunicação 
Acadêmica e Perspectivas 
Multiculturais Americanas em 
Washington, D.C. (6 créditos)

 u Série de êxito no colégio: 
admissões, experiência do 
estudante e visitas pelo campus

 u Introdução à cultura americana

 u Atividades culturais e recreativas 
em Washington, D.C.

 u Uma experiência de imersão 
residencial com estudantes  
de todo o mundo

 u Boletim acadêmico e certificação 
de participação

  Verão 
internacional  
na universidade  
George Washington

PREPARAÇÃO PARA  
UNIVERSIDADE DOS EUA

2 de julho 
a  

15 de agosto 2017

Preparação para universidade dos EUA é um programa de 6 semanas (6 créditos) 
especialmente concebido para estudantes internacionais do ensino secundário 
que pretendam prosseguir um estudo de nível universitário nos Estados Unidos 
da América. O programa está aberto a estudantes entre os 15 e 18 anos de idade 
(incluindo estudantes que podem estar considerando um ano sabático depois do 
ensino secundário). Também se destina a estudantes cujo idioma secundário é o 
inglês e que tenham um nível intermédio a avançado de proficiência em inglês. 

Os participantes irão se inscrever em dois cursos de inglês para fins acadêmicos ao 
nível de não graduação em escrita e comunicações. Os cursos irão desenvolver 
competências fundamentais necessárias para o êxito acadêmico no ambiente de sala 
de aula dos EUA como leitura, escrita e apresentações orais. Os estudantes também 
aumentarão a fluência e confiança no inglês falado pois aperfeiçoam competências 
de investigação e alfabetização intercultural necessárias para o êxito no colégio.  
Os temas focar-se-ão na cultura americana e na experiência universitária.

Os participantes também se inscreverão na série de êxito no Colégio, que é 
composto por programas que apresentam os estudantes ao ensino superior dos 
EUA. Os estudantes terão a oportunidade de aprender sobre diferentes tipos de 
opções de ensino superior, requisitos e estratégias de admissão, conselhos de 
carreira e mestrado e a experiência do estudante e da universidade.

Destaques do programa
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Relativamente a custos e mais informações, visite nosso site ou envie um e-mail para gwsummer@gwu.edu

precollege.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.

UMA UNIVERSIDADE GLOBAL
A George Washington University (GW) é a maior universidade privada  
em Washington, D.C., com 25.000 estudantes de todo o país e mundo.  
As iniciativas importantes em pesquisa da GW, a solidez de nossos programas 
acadêmicos, nossa faculdade distinta e estudantes realizados concederam  
à GW sua reputação como líder na educação global. 

UMA EXPERIÊNCIA UNIVERSITÁRIA AMERICANA
Os estudantes residirão no belo campus Mount Vernon fechado, que está 
situado entre 23 acres arborizados na parte residencial noroeste de D.C. 
circundado por residências privadas e embaixadas. O campus Mount  
Vernon encontra-se a 10 minutos da baixa e tem conexão por um serviço  
de transporte regular para ao campus Foggy Bottom.

As residências universitárias dispõem de assistentes ao programa a tempo 
inteiro que ajudam os estudantes na integração na GW facultando programas 
sociais envolventes. Estes incluem atividades recreativas e eventos esportivos, 
visitas locais a instituições culturais e internacionais e passeios de um dia a 
locais históricos próximos. Os estudantes têm pleno acesso às instalações 
da universidade, bibliotecas, centros de fitness, laboratórios informáticos 
e serviços de saúde para o estudante. Os custos do programa incluem o 
alojamento e a alimentação. O campus da GW é seguro e composto pelo 
Departamento Policial da Universidade de GW, que patrulha rotineiramente  
o campus e as residências universitárias.

ADMISSÃO
A admissão é competitiva e baseia-se na solidez de seu currículo acadêmico e 
perfil pessoal, como indicado por boletins acadêmicos, uma recomendação e 
uma declaração de interesse. Além disso, os candidatos devem demonstram 
proficiência em inglês por meio da submissão de um teste TOEFL, IELT ou 
outro aprovado pela GW. Os estudantes solicitando um visto F1 terão de 
submeter prova de financiamento. As vagas para este programa são limitadas. 
É recomendada uma candidatura antecipada.

Prazo de candidatura: 1 de março de 2017
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SÉRIE DE ÊXITO NO COLÉGIO DA GW
• Visitas ao campus e apresentações  

das instituições da área de Washington

• Estratégias de planejamento  
de admissão

• Aconselhamento ao estudante sobre 
carreiras e mestrados 

• Recursos acadêmicos e para estudantes

• Painéis de estudantes sobre a 
experiência do estudante internacional


