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PERÍODOS ACADÊMICOS
LOCALIZAÇÃ
ÃO
CIDADES PRÓ
ÓXIMAS
TOTAL DE ESSTUDANTES NA
A UI
PRINCIPAIS P
PAÍSES REPRESSENTADOS
POR ALUNOSS INTERNACIO
ONAIS
ANO DE FUN
NDAÇÃO
CURSOS MAIS POPULARESS

Bacharelado,
B
Mestrado,
M
Doutorado e Especcializações
Pública
P
com grraduação em 4 anos
Semestres
S
com
m início em Ago
osto (Fall semeester) e em Jan
neiro (Spring seemester); Cursos de verão (Summer
term)
t
com início em Maio
A University off Idaho (UI) está localizada em
m Moscow, Idaaho (população
o de 23.800)
Spokane,
S
Wash
hington (1.5 ho
oras de distânccia); Seattle, W
Washington (5.5
5 horas de disttância)
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Graduação:
G
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Aggricultura,
Arquitetura,
A
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A
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ntabilidade

Mattrícula ‐ www
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MATRÍCULA
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er Term

DESPESAS

Curssos & Taxas
Moradia/Allimentação
Livros e Materiais
Despesaas Pessoais
Segguro Saude
Obrigatório
O
Total

Graduaçção
Pós‐graduaação
Internacional
I
(envio online para acompanhhar o
In
nternacional (eenvio online paara acompanha
ar o
status
s
da inscrição)
sttatus da inscriçção)
$70
$
$770
1 de Maio
1 de Fevereiro
1 de Outubro
1 de Setembro
15
1 de Maio
1 de Fevereiro
Custtos Estimadoss para o Ano A
Acadêmico de 2012‐2013
$19.165
$
$220.115
$7.882
$$9.278
$1.474
$$1.474
$2.732
$$3.876
$1.600
$32.653
$
Para
P
estudante
es que não posssuem o Inglês como
língua nativa, os
o seguintes te
estes de proficiiência são
aceitos.
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REQUERIMEN
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OMA











TOEFL – 52
25 PBT ou 70 iBT
IELTS – 6.0
0
SAT – 500 em leitura críttica
Cambridge
e CAE – aprovaado
Cambridge
e CPE – aprovaado
Cambridge
e Intl "O" Levels – aprovado
MELAB – 74
7
Curso de inglês concluído com nota dee
o
aprovação
American Language & Cu
ulture Program
m level 5

$$1.600
$336.343
c
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ência
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BT
TOEFL – 550 PBT ou 79 iB
IELTS – 6.5
7
MELAB – 77
U.S. Educattion: certificado recebido em
m
alguma insttituição autorizzada OU curso de
composição
o completado com sucesso
American LLanguage & Culture Program Level 6

mportante: Verrifique os pré‐rrequisitos do se
eu
Im
deepartamento

ESTUDANTES TRANSFERIDOS

Aceitos em todos os semestres, incluindo o verão

HISTÓRICOS EXIGIDOS

Histórico oficial contendo todos os cursos & notas
obtidos em TODAS escolas/faculdades
frequentadas

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Não é necessária

PROVAS ESPECÍFICAS

Não são necessárias

OUTRAS EXIGÊNCIAS

Nenhuma

RESULTADO DA MATRÍCULA

Geralmente é divulgado uma semana após o
recebimento de todos os documentos necessários

Não são necessariamente aceitos em todos os
semestres. Alguns programas oferecem início no verão
e/ou na primavera

Histórico escolar oficial, certificado(s) ou
diploma(s) de TODAS as faculdades ou
universidades já frequentadas
Necessário – uma carta detalhada, por escrito,
com os objetivos acadêmicos e profissionais do
candidato
Necessário em alguns programas – Os candidatos
devem verificar online se existem requerimentos
de seu departamento
 Curriculum Vitae
 Três (3) cartas de recomendação
 Exigências do Departamento, i.e. resultado do
teste GRE, Formulários sobre a área de
especialização
A decisão inicial depende do programa; 2 semanas
a vários meses, dependendo do período do ano e
da agenda dos membros do comitê

American Language & Culture Program (ALCP) ‐ www.uidaho.edu/ipo/alcp
RESUMO DO PROGRAMA

INGRESSO CONDICIONAL

DESPESAS

Cursos
Taxa de Matrícula
Moradia/Alimentação
Livros & Materiais
Despesas Pessoais
Seguro Obrigatório
Total

O ALCP é um curso intensivo de inglês que proporciona aos estudantes a oportunidade de aprender inglês
como idioma estrangeiro. Muitos estudantes que ingressam no ALCP prolongam sua estadia para fazer
outros cursos oferecidos pela University of Idaho. Desde seu início em 1992, o ALCP já ajudou milhares de
estudantes a melhorarem sua fluência em inglês.
É concedido a candidatos que se qualificam academicamente, mas ainda não possuem o mínimo em inglês
exigido pela para admissão completa. Estudantes que completam o ALCP podem iniciar seus estudos na
University of Idaho.
1 Período (6‐8 semanas)
1 Ano Letivo (5 Períodos)
$2.157
$10.785
$ 25
$ 125
$1.537
$ 7.682
$ 275
$ 1.375
$ 546
$ 2.732
$ 534
$ 1.600
$5.074
$24.299

Moradia ‐ www.uidaho.edu/housing
A University of Idaho é um belo campus residencial e oferece muitos tipos de moradia e comunidades aos
seus estudantes. Também há bons apartamentos particulares que ficam a poucos minutos do campus.
O custo com moradia é relativamente baixo comparado com as médias nacionais. Pode‐se alugar um
quarto em um apartamento por aproximadamente $400 por mês.

DENTRO E FORA DO CAMPUS
CUSTO DE MORADIA

Bolsas de estudo ‐ www.uidaho.edu/financialaid/internationalstudents
DISCOVER IDAHO INTERNATIONAL

INTERNATIONAL TUITION WAIVER

TRABALHANDO NO CAMPUS

A University de Idaho oferece a bolsa de estudos “Discover Idaho International Tuition Waiver” para
estudantes internacionais qualificados durante o seu primeiro ano de graduação (“freshman”) e também
para estudantes de transferência com GPA (média de nota) igual ou superior a 3.25.
 GPA de 3.25 a 3.59: $1.500
 GPA de 3.60 a 4.00: $3.500
Estudantes devem possuir um GPA superior a 3.0 e cursar Bacharelado para serem elegíveis. O valor da
bolsa é de $6.500 por ano, e pode ser renovada por até 4 anos. Preferência é dada a estudantes oriundos
de países menos representados na universidade. Estudantes elegíveis são automaticamente considerados,
não é necessário inscrever‐se. O número de contemplados depende dos fundos disponíveis em cada ano.
Existem muitos lugares para se trabalhar no campus, especialmente para os estudantes que chegam antes
do início das aulas. Muitos estudantes internacionais trabalham até 20 horas por semana no campus.

International Programs Office | ipo@uidaho.edu | +1 (208) 885‐8984
www.uidaho.edu/internationalstudents | www.facebook.com/uidaho.international

