
Oficina de Alunos Internacionais - Eastern Illinois University 
 

A Eastern Illinois University, também conhecida como “EIU”, é uma universidade estadual localizada na cidade de Charleston, no 
estado de Illinois. O instituto oferece a melhor formação de graduação e pós-graduação de qualquer universidade pública da região. 
Os pontos fortes da EIU são evidenciados por uma série de excelentes programas de Artes e Ciências, Negócios, Educação e 
Tecnologia. Atualmente, temos mais de 7.000 estudantes, com presença forte na área internacional. 
 

 EIU é o lar de mais de 375 alunos internacionais de 44 países 

 Salas de aula focadas no desenvolvimento de cada aluno: EIU possui uma proporção professor/aluno de 1:15)  

 De acordo com SafeWise, a cidade de Charleston foi reconhecida como a segunda cidade-universitária mais segura dos 
Estados Unidos.  

 Nós também oferecemos cursos intensivos de inglês (de curto à longo prazo). Vantagens incluem: morar no campus, onde o 
aluno terá a oportunidade de viver experenciar a “vida universitaria”, professores locais com anos de experiência.  

 

Bolsa de Estudos para alunos internacionais. 
A cada ano, nossa oficina premia vários alunos internacionais com assistencia financeira  

  Somente para Alunos Undergraduate: International Excellence Award -Para alunos com notas escolares de 3,5 a 4,0 
calculada no formato americano (GPA- Grade Point Average), o aluno automaticamente receberá uma redução de $ 1.728 
dólares do seu custo anual escolar. Nenhum tipo de aplicação é necessário para receber o prêmio.  

 

 Para Alunos Undergraduate & Graduate (Pós-graduação): International Student Scholarship Beneficiários receberam: até 
$6.000 (seis mil dólares) ao ano (undergrad) e $8.000 (oito mil dólares) ano ano (pós-grad). Para ser elegível no nosso 
processo de aplicação, o aplicante precisará ter um GPA de 2,75 (undergraduate) e 3,00 (graduate/pós). Todas as aplicações 
devem ser recebidos até o dia 15 de Março (para os interessados em começar as aulas em Agosto), ou 15 de Outubro para 
os interessados em começar as aulas em Janeiro. Para saber mais, visite nosso website: 
www.eiu.edu/interntl/internationalscholarship.php 

 

Graduate Assistantships: Para os aplicantes interessados em programas de pós-graduação. A universidade oferece a 

oportuniadade de trabalhar em diversos departamentos, com isso a universidade paga seu ensino e um salário mensal.  
 

O proceso de aplicação é muito simples! Abaixo você verá passo a passo como poder aplicar: 
      1)      Para começar o processo de aplicação, visite nosso site: www.eiu.edu/myeiu/signup.php  
      2)      Uma vez que tenha completado a aplicação, os seguintes documentos terão que ser enviados para nossa oficina:  

     a. Notas escolares do Ensino Médio (documento original fisico) e tradução do documento para língua inglesa.   
     b. Teste de Inglês- (Resultados oficiais do TOEFL ou IELTS, mais informação localizado abaixo)  
     c. Completed Financial Affidavit with original bank statement showing sufficient funds for at least one academic year. 
     d. US$ 30.00 dólares para o processo de aplicação on-line. Para realizar o pagamento, cartão de crédito é necessário.  
     e. Para alunos interesados em fazer cursos de pós-graduação, mais informação será encontrada no nosso site.   
 

*Prazos de Encerramento:  
o Para aplicantes interessados em começar no Outono (Agosto)- Todos os documentos devem ser recebidos pela nossa 

oficina no dia 15 de Maio ou antes.  
o Para aplicantes interessados em começar na Primavera (Janeiro)- Todos os documentos devem ser recebidos pela nossa 

oficina no dia 15 de Outubro ou antes.  
 

Teste de inglês TOEFL e IELTS (Requisitos obrigatorios*) 
Resultados requeridos para admissão: 
 

     Graduação (Undergrad)  Pós-Graduação (Masters)  
TOEFL – Internet 61 79 

IELTS – (Academic)  6 6.5 
 

Para aplicantes que não puderem conseguir as notas experadas no TOEFL ou IELTS, eles teram a opção de serem aceitos de modo 
condicional chamado  “Conditional Admission”. Isso é usado para qualquer aluno que tenha complatado todos os requerimentos, 
excepto a língua inglesa. Nossa oficina poderá aceitar o aplicante na universidade, porém no visto americano não será F-1 (full-time 
status). O status somente poderá ser mudado uma vez que o aluno complete as suas aulas de língua inglesa.  
 

Nosso endereço:              Para mais informações: 
     Office of International Students and Scholars                                            www.eiu.edu/international 
                      Endereço: 600 Lincoln Ave                Facebook: EIU OISS 
                      Cidade, Estado: Charleston, IL                Skype: eiuoiss 
                      Código postal: 61920                 Email: oiss@eiu.ed 
                       Tel.: +001 217-581-2321 

http://www.eiu.edu/interntl/internationalscholarship.php
http://www.eiu.edu/myeiu/signup.php

