POR QUE ESCOLHER A EIU?






Ensino de Alta Qualidade
Atenção Personalizada de Professores
Altamente Qualificados
Oportunidades de Trabalho
Bolsa de Estudos Disponíveis
Seguro e Amigável

A Eastern Illinois University está localizada no centroleste do estado de Illinois, na cidade de Charleston, e
oferece a melhor educação para graduação e pósgraduação de qualquer universidade pública de região.
Suas inúmeras qualidades incluem fortes programas nas
áreas de educação, administração, tecnologia, engenharia,
artes e ciências. A universidade possui mais de 9.700
estudantes de todas partes do mundo.
Ensino de alta qualidade: EIU possui uma proporção professor/aluno de 1:14, e 98% dos
professores possuem doutorados. Colaborações entre estudantes e professores para realização de
pesquisas é imensamente encorajada. A universidade figura como sétima melhor colocada no
centro-oeste para programas de pós-graduação, de acordo com a U.S. News & World Report.
Oportunidade de trabalho: Sete meses após a formatura, 90% dos alunos formados conseguem
trabalho em sua área de formação ou optam por começar o programa de pós-graduação.
Seguro e amigável: EIU está localizada em uma pequena cidade, segura e amigável, o que
oferece muitas oportunidades para se envolver na universidade e comunidade local.
Bolsa de estudos disponíveis: Bolsas de estudos estão disponíveis para estudantes internacionais
dedicados e com altas qualificações.
CUSTOS/BOLSA DE ESTUDOS
Baseados no GPA (Grade Point Average)
Programa de Graduação
GPA inicial entre 3.5 – 4.0: Os alunos recebem uma taxa de bolsa especial que lhes permite, pelo
menos, um desconto de $13.500 dólares em aula por ano. Esse valor é fixo por 4 anos. Inscrições
para esta bolsa não são necesárias. O valor total de custos para o estudante com esta bolsa (20142015) será de $19.612 dólares por ano (incluindo aulas, livros, moradia e outros gastos).
GPA inicial entre 3.0 – 3.49: Estudantes são elegíveis para uma bolsa de até $13.500 dólares por
ano. Neste caso, os alunos deverão inscrever-se e serem aceitos pela universidade até 1° de
março (Outono Americano) ou 1° de outubro (Primavera Americana). O valor total de custos

para o estudante com esta bolsa (2014-2015) será de $19.612 dólares por ano (incluindo aulas,
livros, moradia e outros gastos).
* O custo total estimado (2014-2015) para um estudante internacional sem bolsa de estudos será
de $33.196 dólares por ano (incluindo aulas, livros, moradia e outros gastos).

Pós-Graduação
GPA inicial 3.0 – 4.0: Os alunos são elegíveis para uma bolsa de estudo de até $ 8.000 dólares
por ano. Os estudantes devem inscrever-se e serem admitidos pela universidade até o dia 1° de
Março (Outono Americano) ou 1° de Outubro (Primavera Americana).
* O custo total estimado (2014-2015) para um estudante internacional com bolsa seria de
$16,882 por ano (incluindo aulas, livros, moradia, e outros gastos).
Posições de Assistentes (Graduate Assistant) também estão disponíveis para alunos
formados e qualificados (custo de ensino pago e salário incluído).
*O custo total estimado de pós-Graduação (2014-2015) para um estudante internacional sem
bolsa de estudos será de $24.882 dólares por ano (incluindo aulas, livros, moradia e outros
gastos).
REQUISITOS PARA TOEFL/IELTS
Teste de Fluência da Língua Inglesa
Mínimo a ser aceito pela universidade

TOEFL - Escrito
TOEFL - Internet
IELTS (Academic)
ITEP (Academic Plus)

Graduação
500
61
6,0
4.5

Pós-Graduação
550
79
6,5
5.0

** Admissão condicional está disponível. Entre em contato com
International Students and Scholars para mais informações.

nosso escritório de

INSTALAÇÕES:
•
•
•
•
•

Moradia dentro da universidade: dormitorios, apartamentos e moradias para
pessoas casadas ou com famílias
Nosso Textbook Rental Service: servico de aluguel de livros que fornece
materiais didáticos a um custo muito mais razoável que outras universidades
Uma impressionante biblioteca com mais de 800 mil títulos
Um centro de esportes e recreação expansivo
O único centro de energia renovável operada por uma universidade nos EUA

EIU esta localizado três horas de Chicago, St. Louis, e Indianápolis, e uma curta distância de
carro de Champaign-Urbana. Serviço ferroviário conveniente ao centro de Chicago e
Champaign-Urbana está disponível através da estação de trem Amtrak na cidade de Mattoon.
PRAZOS DE APLICAÇÃO
Fall semester (aulas começam em Agosto) – 15 de maio para aplicar por admissão; 30 de maio
para completar aplicação.
Spring semester (aulas começam em Janeiro) – 15 de outubro para aplicar por admissão; 30 de
outubro para completar aplicação.
Programas de pós-graduação poderão ter prazos diferentes à informação acima.
Para mais informações, acesse: http://www.eiu.edu/graduate/
VIDA ESTUDANTIL E SERVIÇOS










Transporte desde o aeroporto de Chicago O’Hare
Transporte grátis e público ao redor do campus para lojas locais
Jantares com membros da comunidade
Orientação Personalizada
Serviço de Carreiras
Centro de Redação
Mais de 190 organizações estudantis, inlcuindo vários grupos internacionais
Oportunidades de emprego dentro da universidade
Alunos embaixadores internacionais que oferecem ajuda para os alunos

