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BOAS-VINDAS AOS ESTUDANTES
INTERNACIONAIS
Agradecemos seu interesse na Universidade do Norte do Arizona (NAU, sigla em inglês)! Fundada em
1899, a NAU é uma universidade pública com cerca de
19.000 estudantes, oferecendo 78 graus de bacharel,
45 mestrados e 9 programas de doutorado nas áreas
de negócios, engenharia, ciência, ciências sociais e
estudos liberais. Nosso campus universitário tradicional, situado na pequena cidade de Flagstaff, em Arizona, recebe mais de 1.000 estudantes internacionais.
Situada a 2.200 metros de altitude e com uma população de 65.000, a cidade de Flagstaff está apenas a

uma curta distância de automóvel de várias atrações,
tais como o Grand Canyon e Las Vegas, no estado de
Nevada.
Nossa comunidade é segura, simpática e dedicada ao
sucesso escolar. O Centro de Educação Internacional
existe para ajudar os estudantes a terem sucesso
durante seus estudos! Para que possam conhecer
melhor nossas instalações universitárias e graus acadêmicos, traduzimos algumas informações para os
estudantes e suas famílias.

•

Candidatura

•

Passos para a candidatura ao grau de bacharel

•

Passos para a candidatura ao Programa de Inglês Intensivo

•

Estudantes admitidos: Próximos passos

•

Taxas de matrícula e custos administrativos

•

Bolsas de estudos para estudantes internacionais

•

Conhecer melhor os programas acadêmicos da NAU, a pesquisa, o corpo docente, a vida acadêmica e a
cidade de Flagstaff

Convido-o(a) a conhecer melhor nosso campus e eu, junto com a comunidade NAU, aguardo com prazer a oportunidade
de encontrar-me com os estudantes durante a sessão de orientação!
Felicidades
Dr. Mandy Hansen
Diretora

CANDIDATURA
Você pode candidatar-se a um grau de bacharel, bem
como ao Programa de Inglês Intensivo ou a um programa
de graduação. Escolha qual a opção que mais lhe interessa:
•

Grau de bacharel – se você quiser obter um grau
de bacharel como estudante de tempo integral
na Universidade do Norte do Arizona

•

Programa de Inglês Intensivo (PII) – se você
quiser aprender a língua inglesa

•

Grau de estudos superiores – se você quiser
obter um grau de estudos superiores na
Universidade do Norte do Arizona

•

Programa de Intercâmbio de Estudantes – se
você quiser passar um ou dois semestres na
Universidade do Norte do Arizona e sua escola
tiver um acordo de intercâmbio de estudantes
com a universidade

•

•

Campus suplementar – se você quiser obter um
grau acadêmico ou tirar cursos online ou em
qualquer dos campi suplementares no estado de
Arizona. Favor observar que a papelada para imigração dos estudantes com vistos F-1 e J-1 será
emitida apenas para:
•

o campus de Flagstaff

•

os programas acadêmicos em pessoa no
campus de Yuma

Matrículas não conducentes a graus acadêmicos – se você apenas quiser tirar cursos de meio
expediente na Universidade do Norte do Arizona.
Favor observar que não será emitida nenhuma
papelada para imigração

Datas finais importantes
Matrículas de estudantes internacionais em programas
de pré-graduação
•

Semestre do outono: 1 de março (início em
agosto)

•

Semestre da primavera: 15 de setembro (começa em janeiro)

•

Verão: 1 de março (começa em junho)

Nota: É possível aceitar candidaturas depois das datas
finais indicadas.

PASSOS PARA A CANDIDATURA
AO GRAU DE BACHAREL
Siga os passos abaixo para a candidatura ao grau de bacharel como estudante de tempo integral.

1. Preencher uma candidatura online
Preencha a candidatura online. Se você não tiver uma conta LOUIE, será solicitado a criar uma conta.

2. Pagar a taxa de candidatura de $50
A taxa de candidatura é paga quando você completa a candidatura online. Se você remeter a candidatura por correio
regular, favor submeter o depósito em cheque, ordem de
pagamento ou outro meio que possa ser identificável. Não
aceitamos pagamentos em dinheiro.

3. Remeter os históricos escolares
oficiais
Remeta todos os históricos escolares oficiais referentes
ao ensino secundário e pós-secundário / universitário.
Todos os históricos escolares / folhas contendo as notas
deverão ser submetidos em inglês. Além disso, exigimos
uma média ponderada cumulativa (MPC) mínima de 2.5
para os alunos do primeiro ano e para os estudantes
que foram transferidos de outra universidade.

4. Remeter os resultados dos testes
Remeta os resultados dos testes TOEFL, IELTS ou outros
exames comprovativos da proficiência em língua inglesa. Os resultados deverão ser submetidos diretamente
pelo serviço que administra os testes. A pontuação mínima para aceitação na universidade é a seguinte:
•

TOEFL – 70 IBT ou 525 PBT (código da escola:
4006)

•

IELTS – faixa 6.0 ou superior

•

ACT – sub-resultado em inglês: 21 ou superior

•

SAT – resultado oral: 510 ou superior

Se você completou a educação secundária ou pós-secundária em um país onde o inglês é a língua oficial,
você pode escolher uma das seguintes opções, em lugar
de um dos resultados dos testes acima mencionados:
•

comprovativo de quatro anos de instrução secundária em inglês (baseada em composição e
literatura) com notas de passagem; OU

•

conclusão de um curso de 3 créditos em composição inglesa tirado ao nível pós-secundário/universitário, com uma nota de passagem

Se você não atender o requisito de proficiência em língua
inglesa exigido pela Universidade do Norte do Arizona,
poderão solicitar-lhe uma das seguintes opções:
•

à chegada, fazer o teste de colocação para o nível
em língua inglesa;

•

matricular-se no Programa de Inglês Intensivo da
Universidade do Norte do Arizona até obter
aprovação no requisito de proficiência em inglês

5. Apresentar comprovativo do apoio
financeiro
Apresente comprovativo do apoio financeiro e preencha a garantia financeira referente à importância total
das taxas e despesas para os estudantes dos graus de
bacharel para o ano acadêmico (não inclui o verão). Esse
documento é exigido para emissão do formulário I-20
do sistema SEVIS, o qual é um formulário de imigração
necessário para poder requerer o visto de estudante.
Se você for acompanhado com pessoas dependentes, favor submeter o formulário para dependentes e entregar
mais USD $5.500 para sua esposa(o) e/ou USD $3.500 por
cada filho.
Se tiver perguntas a fazer, favor contatar-nos através do
e-mail studynau@nau.edu.

PASSOS PARA A CANDIDATURA
AO PROGRAMA DE INGLÊS
INTENSIVO
Siga os passos abaixo para candidatar-se ao Programa de
Inglês Intensivo.

3. Submeter os históricos escolares
oficiais
Se você está procurando uma matrícula condicional na
NAU e inglês intensivo, favor remeter todos os históricos
escolares oficiais referentes ao ensino secundário e pós-secundário / universitário. Todos os históricos escolares
/ folhas contendo as notas deverão ser submetidos em
inglês. Além disso, exigimos uma média ponderada cumulativa (MPC) mínima de 2.5 para os calouros, bem como
para os estudantes que foram transferidos de outra universidade.

4. Submeter os resultados dos testes
Se bem que não sejam exigidos para este programa, favor
submeter os resultados dos testes TOEFL, IELTS ou outros
exames comprovativos da sua proficiência em língua inglesa, se estiverem disponíveis. Os resultados deverão ser
submetidos diretamente pelo serviço que administra os
testes.

5. Apresentar comprovativo do apoio
financeiro
Apresente comprovativo do apoio financeiro e preencha
a garantia financeira referente à importância total das
taxas e despesas para o Programa de Inglês Intensivo.
Esse documento é exigido para emissão do formulário I-20
do sistema SEVIS, o qual é um formulário de imigração
necessário para poder requerer o visto de estudante.
Se você for acompanhado por pessoas dependentes, favor
submeter o formulário para dependentes e entregar mais
USD $5.500 para sua esposa(o) e/ou USD $3.500 por cada
filho.
Se tiver perguntas a fazer, favor contatar-nos através do
e-mail studynau@nau.edu.

ESTUDANTES ADMITIDOS:
1. Preencher uma candidatura online Próximos passos
Preencha a candidatura online. Se você não tiver uma
conta LOUIE, será solicitado a criar uma conta. Também é
possível transferir a candidatura.

Nossas felicitações por ter sido aceito pela Universidade
do Norte do Arizona! Favor seguir os passos abaixo a fim
de preparar-se para a chegada e comparecimento.

2. Pagar a taxa de candidatura de $50 Passo 1: Notificar-nos sobre o comA taxa de candidatura é pago quando você completa sua
parecimento:
candidatura online. Se você remeter a candidatura por correio regular, favor submeter o depósito em cheque, ordem
de pagamento ou outro meio que possa ser identificável.
Não aceitamos pagamentos em dinheiro.

Preencha o formulário de matrícula online.

Passo 2: Candidatar-se ao
alojamento:
No campus
Data final importante para o semestre de outono: 1 de
maio (candidatura aberta desde 15 de abril até 1 de junho)
Data final importante para o semestre da primavera: 15 de
outubro
O alojamento no campus é popular e o espaço é limitado.
Para seu alojamento ser considerado antes das datas
prioritárias, você deverá candidatar-se, pagar a taxa de
candidatura e confirmar o aluguel. O alojamento no
campus não está garantido.
As opções de alojamento existentes no campus são as
seguintes:
•

•

Casa Internacional da NAU – uma comunidade
ativa e acadêmica para os estudantes
internacionais e americanos
Alojamento residencial no campus da NAU –
diversos alojamentos para os estudantes da NAU.

Você irá precisar de ter um acesso LOUIE para poder candidatar-se online para o alojamento residencial da NAU
(incluindo a Casa Internacional da NAU). Se você tiver dificuldades no acesso ou na senha, favor observar que há assistência disponível.

Fora do campus*
As opções fora do campus não estão associadas com a
Universidade do Norte do Arizona. Todavia, se você deixou
passar as datas finais para candidatura ao alojamento no
campus, ou gostaria de um alojamento fora do campus,
favor usar os recursos adicionais abaixo para obter alojamento fora das instalações universitárias:
•

Acolhimento familiar em Flagstaff

•

Alojamento para estudantes internacionais em
Flagstaff

•

Apartamentos em Flagstaff

*Nota: As opções fora do campus não estão associadas
com a Universidade do Norte do Arizona.

Passo 3: Pagar a taxa SEVIS:
Para obter o visto, você deverá pagar a respectiva taxa
de emissão do visto I-901 do programa SEVP, a qual você
pode pagar online ou comunicando com a embaixada dos

EUA na sua região.

Passo 4: Candidatar-se a um visto de
estudante:
Poderá encontrar online as informações sobre o modo de
obter um visto de estudante.

Passo 5: Submeter comprovativo
da imunização e examinar as
informações sobre o seguro médico
obrigatório:
Para garantir a saúde de todos os estudantes, exigimos o
comprovativo da imunização do sarampo (rubéola). Antes
da inscrição no curso, os estudantes deverão submeter
o formulário de imunização junto com os documentos
exigidos.
Favor examinar também o plano de seguro médico obrigatório para estudantes.

Passo 6: Examinar o Guia para
Estudantes Internacionais:
Você pode transferir o guia em inglês.

Passo 7: Submeter informações
sobre a chegada:
Favor visitar nosso website sobre as informações referentes à chegada.

Passo 8: Remeter os históricos
escolares definitivos:
Favor submeter todos os históricos escolares atualizados e/ou resultados dos exames. Estas informações são necessárias para o dossiê de estudante
permanente (favor observar que os estudantes
transferidos de outras universidades devem submeter uma cópia das descrições dos cursos e os
resumos dos cursos; recomendamos firmemente
que esses documentos sejam submetidos antes da
chegada do estudante ao campus; tais informações
deverão estar em inglês, sendo necessárias para o
conselheiro acadêmico do estudante antes da sessão
de orientação).

Passo 9: Examinar outras
informações úteis:

•

Links universitários importantes

•

Consultar a rede “EducationUSA” antes de partir

•

Glossário para estudantes internacionais

Passo 10: Estudantes aceitos para
uma especialização:
Os novos estudantes deverão fazer o teste de colocação
ALEKS para matemática na NAU, a não ser que tenham uma
das seguintes opções:
1.

Obtiveram crédito em um curso de matemática
ou estatística ao nível de faculdade, através de um
exame CLEP, AP ou IB; OU

2.

Obtiveram crédito em um curso de matemática ou
estatística ao nível de faculdade (equivalente ao
MAT101X ou superior) através de matrícula dupla
ou de transferência de outra faculdade ou universidade.

Existem mais informações ao dispor sobre a colocação em
matemática e estatística.

Passo 11: Estudantes aceitos para
uma especialização:

BOLSAS DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS
A concessão de bolsas de estudos está disponível para os
estudantes novos e permanentes internacionais na Universidade do Norte do Arizona. Os novos estudantes poderão
ser considerados para as seguintes bolsas de estudo: Bolsa
de Estudo Presidencial para Novos Estudantes Internacionais, Bolsa de Estudo para Estudantes Indonésios, Bolsa de
Estudo para Bacharelado Internacional e Bolsa de Estudo Phi
Theta Kappa. Leia os requisitos para as bolsas de estudo para
estudantes internacionais.

CONHECER A NAU E A CIDADE DE
FLAGSTAFF
A Universidade do Norte do Arizona está situada na pequena e segura cidade de Flagstaff, no estado de Arizona.
Tanto as instalações universitárias quanto a comunidade
adjacente têm um ambiente amigável propício para os estudantes. Em Flagstaff há um aeroporto, bem como serviço
de ônibus para Phoenix, capital do Arizona.
Flagstaff está apenas a curta distância de carro das grandes
cidades como Las Vegas e Los Angeles. Propomos aos estudantes para explorarem os links a seguir, os quais incluem
vídeos, apresentações de diapositivos, relatos de experiências e mais.

A matrícula prioritária é para os novos estudantes que procuram obter um grau acadêmico. Depois de fazer o teste
de colocação ALEKS para matemática, o estudante deve
completar o perfil para matrícula prioritária. Com base nas
informações mencionadas no perfil, o conselheiro acadêmico registra o estudante no semestre do OUTONO ou da
PRIMAVERA antes da sua chegada à NAU para a orientação
dos estudantes internacionais. Os lugares são reservados
e limitados! Comece bem com o pé direito na universidade — matricule-se nas aulas que você precisa para seu grau
acadêmico preenchendo a matrícula prioritária. Se você tiver
perguntas a fazer, favor comunicar através do e-mail studynau@nau.edu. Aguardamos com prazer apresentar-lhe as
boas-vindas à Universidade do Norte do Arizona!

Sobre a NAU

TAXAS DE MATRÍCULA E CUSTOS
ADMINISTRATIVOS

Saiba o que os próprios estudantes da NAU têm a dizer acerca do tempo que passaram na NAU, nas suas
próprias palavras.

Poderá encontrar online uma estimativa das taxas de matrícula e custos administrativos. A taxa de matrícula para
os estudantes dos graus de bacharel é fixa, o que significa
que garantimos a mesma taxa de matrícula durante quatro
anos — ajudando assim o estudante e sua família a investir
no seu futuro, sabendo que o preço da taxa de matrícula é
igual ao longo de quatro anos.

Vídeos

Programas acadêmicos e pesquisa
Encontre informações adicionais sobre programas acadêmicos, classificações e pesquisa.

Saiba mais sobre a NAU e a cidade de Flagstaff.

Relatos das experiências dos
estudantes

Veja os vídeos sobre a Universidade do Norte do Arizona e
a vida acadêmica.

