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"A nossa vocação na Universidade 
de Findlay é ajudar os estudantes a 
encontrar a deles. Trabalhamos para 
alcançar este grande objetivo desde a 
fundação do Findlay College em 1882."

Reitora, Universidade de Findlay



Vidas valorizadas. Carreiras produtivas.

A nossa vocação na Universidade de Findlay é ajudar os estudantes a encontrar a deles. Trabalhamos para alcançar este 
grande objetivo desde a fundação do Findlay College em 1882. A Findlay cultiva o potencial de cada estudante através da 
excelência acadêmica, experiências transformadoras e uma comunidade de apoio.

A nossa missão na Universidade de Findlay é preparar os estudantes para que tenham uma vida com mais valor e carreiras 
produtivas. O currículo da Findlay, iniciativas de estágio e colocação profissional, experiências no campus, iniciação científica 
e oportunidades de experiência internacional preparam os alunos para que eles sejam líderes nas carreiras escolhidas.

Credenciamento

A Universidade de Findlay é credenciada pela Higher Learning 
Commission* e pela Ohio Department of Higher Education, 
bem como pelas organizações nacionais de credenciamento 
para educação física, administração de empresas; gestão 
ambiental e de segurança e saúde ocupacionais; língua ingle-
sa intensiva; tecnologia de medicina nuclear; enfermagem; 
terapia ocupacional; farmácia; fisioterapia; assistente médico 
; trabalho social; treinamento de força e condicionamento 
físico; formação de professores e TESOL.

Reputação nacional

A Universidade de Findlay é classificada como uma das 
melhores universidades do Centro-Oeste na categoria de 
"Melhores Universidade dos EUA" da U.S. News
& World Report e foi designada a "Melhor Universidade 
do Centro-Oeste" pela Princeton Review para cada ano. 
A UF também foi reconhecida como uma das "Melhores 
Universidades Particulares dos EUA" pela Institutional 
Research and Evaluation Inc. e recebeu honras nacionais pela 
beleza do campus e pelos esforços ambientais.

FATOS RÁPIDOS SOBRE 
A FINDLAY

 Universidade totalmente credenciada
 localizada em Findlay, Ohio, EUA.
 Total de matrículas: 4.200
 Mais de 600 estudantes estrangeiros 
de + 40 países

 16:1 Relação de alunos por professores
 + 60 cursos de graduação e pós-
graduação

 Aulas gratuitas
 Bolsas de estudo disponíveis

CINCO MELHORES CURSOS PARA
ESTUDANTES ESTRANGEIROS

1 Administração de empresas
2 Ciência da computação
3 Ensino de Língua Inglesa para Falantes 

de Outras Línguas (TESOL)
4 Educação
5 Gestão ambiental, de segurança e 

saúde ocupacionais

*Caso tenha perguntas sobre o status de credenciamento da Universidade de Findlay com a The Higher Learning Commission, visite 
www.hlcommission.org/General/contact-us.html ou os contate pelo endereço: 230 South LaSalle St., Suite 7-500, Chicago, IL 60604, 
inquiry@hlcommission.org ou 1-800-621-7440.



Viver e estudar na Findlay

A pesquisa é algo primordial na Universidade de Findlay. Com mais de 25 laboratórios de ciências, um importante laboratório 
para autópsia de cadáveres, casas com tecnologia verde administradas pelos estudantes e o Rieck Center – nossa "sala de 
aula" ao ar livre com 55 acres – os estudantes são incentivados a pegar o que aprenderam na sala de aula e testar essas 
teorias com o acompanhamento e orientação do corpo docente.

A Findlay também possui uma comunidade artística ativa nas artes cênicas e criativas. Na Findlay, os nossos estudantes se 
beneficiam da possibilidade de realizar a sua paixão acadêmica e continuam realizando atividades criativas através 

Alojamento e espaço para convivência

Como estudantes estrangeiros, vocês poderão escolher se querem viver no campus ou próximo ao campus em um 
apartamento ou casa não administrada ou de propriedade da universidade. Para ajudar os novos estudantes a decidir a 
melhor opção de alojamento, a Universidade tem várias International Welcome Houses. Os novos estudantes estrangeiros 
podem ficar nas Welcome Houses por até 10 dias enquanto decidem se querem viver no campus ou fora dele. As casas 
estão localizadas no campus e cada uma delas possuem um assistente de graduação que os ajudaram durante o processo de 
escolha. Todas as casas têm quartos mobiliados, uma sala de estar, cozinha, internet sem fio e lavanderia. O custo é de $ 20 
dólares por noite. Um jogo de cama (lençóis, fronha, cobertor, travesseiro, toalha de banho, toalha de mão e uma esponja de 
banho) estará disponível por $50 dólares para os estudantes que queiram comprá-lo.

Para os estudantes que decidam viver no campus, eles se juntarão aos mais de 1350 estudantes que vivem em um dos oito 
alojamentos da Universidade, que são espaçosas moradias,apartamentos e casas de interesses especiais. 

Atividades e aventuras 

Já que a UF é um pequeno campus, os estudantes podem se envolver em diversas atividades extra-curriculares. Eles podem 
cantar no Concert-Chorale, participar de uma fraternidade social, apresentar um programa em WLFC 88.3 ou ser parte 
de qualquer uma nossas organizações estudantis. Os estudantes também aproveitarão, sem nenhum custo adicional, os 
concertos e se divertirão com os comediantes e artistas que se apresentam no campus.

Serviços recreativos
A UF tem 24 equipes de esportes 
interuniversitárias e é um membro 
da Divisão II da National Collegiate 
Athletic Association (NCAA) e 
da Great Lakes Intercollegiate 
Athletic Conference e compete 
na Intercollegiate Horse Show 
Association e na Intercollegiate 
Dressage Association. A Findlay 
também oferece muitas equipes de 
esportes internos que estão abertas 
a todos os estudantes, centro para 
exercícios cardiovasculares com 
pista coberta e salas de jogos com 
jogos do tipo fliperama, pingue-
pongue e mesas de hóquei de ar.



Universidade de Findlay

Universidade de Findlay
1000 N Main St
Findlay, OH 45840

Várias cidades grandes estão muito 
perto:
Toledo 1 h
Fort Wayne 1,5 h
Columbus 2 h
Detroit 2 h

Cleveland 2.5 h
Pittsburgh 4 h
Chicago 5 h
Toronto 6 h

O lugar certo para você

A Universidade de Findlay está convenientemente localizada no noroeste da cidade de Findlay em Ohio. A comunidade 
possui um centro comercial ativo, lojas, restaurante com alta gastronomia e uma forte presença da arte e cultura. Além disso, 
as grandes cidades ficam a uma viagem rápida pela estrada.

Coisas para saber sobre a Cidade de Findlay e o Noroeste de Ohio
• Cidade pequena e segura 

com baixos índices de 
criminalidade e 40,000 
residentes localizados 
na parte Centro-Oeste 
dos Estados Unidos. O 
BizJournals.com identificou 
Findlay como uma das 40 
principais "Cidades dos 
Sonhos" nos EUA

 

• Quinze companhias de 
alto perfil da Fortune 500 
escolheram estar localizadas 
nesta área "micropolitana". 
A Marathon Petroleum 
Company e a Cooper Tire 
and Rubber Company se 
localizam em Findlay.

• O transporte público não 
está disponível em Findlay.  
No entanto, há um serviço 
de taxi na cidade e a 
Universidade oferece um 
serviço de transporte às 
lojas locais.

• O clima do noroeste de 
Ohio varia de acordo com as 
quatro estações nesta região 
exuberante que desfruta de 
céus azuis brilhantes e dias 
com 21 graus Celsius na 
primavera; dias quentes de 
verão perfeitos para nadar; 
dias frescos de outono com 10 
graus Celsius  e invernos que 
transformam o campus em 
um paraíso lindo de inverno.

Casiano 
Health Center

 Localizados no campus 
 Ambulatório grátis para 
estudantes, corpo docente 
e funcionários.
 Fornece avaliações 
gerais de saúde, 
primeiros socorros, vários 
testes de diagnóstico, 
exames médicos e 
encaminhamentos a 
especialistas.

Campus de Segurança 
Patrimonial e Física

 O Escritório de Segurança 
e Gerenciamento de 
Emergência do Campus 
funciona 24 horas por dia.
 Os telefones de emergência 
médica estão instalados em 
todo o campus. 
 A polícia e os agentes de 
segurança do campus 
trabalham em cooperação 
com a polícia da cidade.

Serviços de 
suporte

 Consultoria e tutoria 
acadêmica individualizada.
 Tutoria
 Consultor de imigração na 
equipe.
 Consultor de credenciais 
em tempo integral na 
equipe.
 Estágio e colocação 
profissional

Serviços de 
transporte

 Um ônibus para o comércio 
local e supermercados está 
disponível gratuitamente 
numa base semanal.
 Traslado do aeroporto 
para novos estudantes 
disponível por $ 50

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

TORONTO

CHICAGO

FORT WAYNE

TOLEDO

DETROIT

CLEVELAND

COLUMBUS

CINCINNATI

PITTSBURGH

BOSTON

ATLANTA

FINDLAY



Taxas e encargos 2016–2017

Um estudante de graduação em tempo integral na Findlay normalmente dispõe de entre 12-18 horas de crédito por semestre. 
Um ano completo do curso de graduação é de $ 31,436. Estima-se que levará quatro anos para concluir um curso de graduação.

Financiamento estimado necessário para emissão I-201

Programa Programa

Programa Intensivo de Inglês (IELP) $ 25.569 Mestrado em Segurança Aplicada e Analítica $ 23.619

Bacharel em Ciência/Artes $ 42.404 Mestrado em Gestão Ambiental, Segurança e 
Saúde

$ 22.481

Bacharel em Estudos Equestres $ 49.230 Mestrado em Informática em Saúde $ 24.357

Bacharel em Ciência Animal $ 44.385 IELP/ Mestrado em Administração de Negócios $ 24.410

Doutorado em Farmácia $ 51.703 IELP/Mestrado em Segurança Aplicada e 
Analítica

$ 24.529

Mestrado em Artes em Educação; Retórica e 
Escrita; e TESOL

$ 20.021 IELP/Mestrado em Gestão Ambiental, 
Segurança e Saúde

$ 24.134

Mestrado em Treinamento Esportivo $ 26.334 IELP/Mestrado em Informática em Saúde $ 24.898

Mestrado em Administração de Empresas $ 23.032

Bolsas de estudo de graduação

Programa Quantidade

Bolsas de Estudo Reitoral $ 15,000 por ano

Bolsa de estudos do decano $ 14,000 por ano

Findlay Award Scholarship $ 10,000 por ano

IELP $ 1,500 por ano 
(renovável)

Bolsas de estudo de pós-graduação

Programa Quantidade

Bolsas de estudo de MBA $ 2,000 durante o 
curso do programa

Bolsa de estudos de gestão 
ambiental, segurança e saúde

$ 2,000 durante o 
curso do programa

Bolsas de Pós-Graduação 
(excluindo MBA e Ambiental)

$ 1,000 durante o 
curso do programa



Custos do programa de pós-graduação2

Programa Despesas de ensino Horas de crédito Custo total 
das

Mestrado em Artes em Educação $ 493 por hora de crédito x programa de 33 horas crédito = $ 16.269

Mestrado em Artes em Retórica e 
Escrita

$ 499 por hora de crédito x programa de 36 horas crédito = $ 17.964

Mestrado em Artes em TESOL/
Educação Bilíngue

$ 493 por hora de crédito x programa de 36 horas crédito = $ 17.748

Mestrado em Treinamento Esportivo $ 861 por hora de crédito x programa de 66 horas crédito = $ 56.826

Mestrado em Administração de 
Empresas

$ 658 por hora de crédito x programa de 33 horas crédito = $ 21.714

Mestrado em Assistente Médico $ 926 por hora de crédito x programa de 91horas crédito = $ 84.266

Mestrado em Segurança Aplicada 
e Analítica

$ 710 por hora de crédito x programa de 33 horas crédito = $ 23.430

Mestrado em Gestão Ambiental, 
Segurança e Saúde

$ 627 por hora de crédito x programa de 33 horas crédito = $ 20.691

Mestrado em Informática em Saúde $ 751 por hora de crédito x programa de 33 horas crédito = $ 24.783

1 Os valores não incluem quaisquer bolsas de estudo que os alunos possam receber.

2  O alojamento e a alimentação são opcionais aos estudantes estrangeiros. O alojamento e a alimentação por um ano é de aproximadamente 
$ 9,538. A maioria dos estudantes estrangeiros vive fora do campus, economizando $ 4,500 por ano.

Programa Intensivo de Inglês (IELP)
O IELP da Universidade treina estudantes estrangeiros no idioma inglês e costumes da vida americana. O programa prepara 
os estudantes a serem bem-sucedidos ao melhorar o seu inglês falado e escrito, usando os computadores para se preparar 
para tarefas da sala de aula e apresentar o sistema de ensino superior americano. O crédito universitário é conquistado ao 
estudar no IELP.

Requisitos do teste de graduação
 Pontuação do TOEFL baseada na 
Internet: 61

 Pontuação do IELTS: 6,0

Requisitos do teste de pós-
graduação

 Pontuação do TOEFL baseada na  
Internet: 79

 Pontuação do IELTS: 7,0 
 Pontuação geral do IELTS de

6,5 com um mínimo de 6,5 em 
todos os componentes do teste. 
(Programa de MBA apenas)

Os alunos que não atendam 
aos requisitos de inglês podem 
ser elegíveis para admissão 
condicional através do Programa 
Intensivo de Inglês (IELP).
Estudantes de farmácia e
assistente médico. não são 
elegíveis.

ADMISSÕES



Programas de estudo
Graduação
Contabilidade
- Contabilidade financeira
- Contabilidade Gerencial
Ciência animal
- Medicina pré-veterinária
- Ciência
Arte
Gestão de arte 
Biologia1

Business Management
Química1

Ilustração de livros infantis Computer 
Science

- Business
- Sistemas de computador
- Ciência da computação
- Garantia de informações
- Matemática
- Web e banco de dados
Justiça Criminal 
Justiça Criminal 
- Crime do colarinho branco e fraude
Ultrassonografia médica diagnóstica 
Ecocardiografia
Economia
Educação
- Adolescente / Jovem Adulto
 • Inglês integrado/Estudos de 

Linguagem
 • Matemática integrada 
 • Ciência integrada
 • Estudos Sociais Integrados
 • Ciência da vida 
- Primeira Infância
- Educação de especialistas em 

intervenção/ Deficiências leve a 
moderada

- Meia infância
 • Estudos de Linguagem/matemática
 • Estudos de Linguagem/ciência
 • Estudos de Linguagem/estudos 

sociais
 • Matemática/ciência
 • Matemática/estudos sociais
 • Ciência/estudos sociais

- Multi-Idade
 • Japonês
 • Espanhol
 • Artes visuais
Inglês
- Escrita criativa
- Escrita geral
- Literatura
- Ensino
Gestão Ambiental, de Segurança e 

Saúde ocupacionais
Estudos cristãos 
- Equitação/treinamento em inglês
- Equitação/treinamento ocidental
Gestão de negócios equinos
Finanças
Biologia forense 
Química forense 
Design gráfico 
Saúde e educação física 
Ciência da Saúde 
- Terapia pré-ocupacional
- Terapia pré-física
Promoção de bem-estar e exercícios 
Histórico de Gestão de Saúde
Gestão Hoteleira 
Gestão de Recursos Humanos 

Japonês
Jornalismo/Mídia digital 
Lei e as artes liberais (pré-lei) 

Marketing
Matemática
- Ênfase aplicada para a preparação de 

atuários 
- Ênfase Aplicada à Ciência da 

Computação 
- Ênfase Aplicada à Ciência da 

Engenharia
- Ênfase Aplicada à Pesquisa 

Operacional 
- Matemática pura
Ciência de laboratório médico 

Tecnologia de medicina nuclear
Enfermagem2

Operações e logística

Filosofia
Ciência política 
Tomografia por emissão de pósitrons/ 
Tecnologia de tomografia 

computadorizada
(PET/CT)
Psicologia 
Relações públicas 
Estudos religiosos 
- Estudos bíblicos
- Estudos cristãos
- Estudos de religião comparada
- Estudos individualizados
Trabalho social
Sociologia 
Espanhol
Gestão esportiva e eventos 
Força e condicionamento
Ensino de inglês para falantes de 

outras línguas (TESOL)
Teatro 
- Desempenho
- Design e Tecnologia de Produção
Ultrassonografia vascular
 
Pós-graduação
Treinamento esportivo²
Administração de Empresas Educação 

(mestrado e doutorado²)
Gestão ambiental, segurança e saúde 
Informática em saúde 
Terapia ocupacional²
Farmácia (Doutorado)²
Assistente Médico²  
Fisioterapia (Doutorado)²
Retórica e Escrita²
Ensino de Língua Inglesa para 

Falantes de Outras Línguas (TESOL)/
Educação bilingue

1 As mais recomendadas para estudantes 
interessados na escola de medicina. 

2 Os estudantes estrangeiros devem consultar o 
seu conselheiro de admissões para critérios de 
elegibilidade específicos
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