Sobre a Universidade de Millersville
A Universidade de Millersville oferece uma educação de classe mundial,
onde nossos alunos podem aproveitar ao máximo seu potencial. Fundada
em 1855, hoje ela é uma das universidades públicas mais conceituadas em
sua região nos Estados Unidos. A Universidade de Millersville possui
aproximadamente 8 mil alunos matriculados — representando cerca de
30 países de todo o mundo. Estudantes da Universidade de Millersville
podem escolher entre mais de 100 cursos de graduação e 50 cursos de
pós-graduação. Os estudantes da Millersville possuem duas grandes
vantagens: os recursos de uma grande universidade e o apoio de uma
comunidade educacional local e acolhedora.

Custos estimados 2017-2018
por ano acadêmico, em USD.
Graduação
$ 37.473,00 (30 créditos)

Áreas de estudo mais populares
G - Graduação, P - Pós-graduação
Comunicação e Jornalismo (G)
Ciências da Informação e Informática (G)
Tecnologias de Engenharia (G, P)

Pós-graduação
$ 32.263,00 (18 créditos)

Educação (G)
Língua Inglesa e Literatura (G, P)
Ciências Biológicas e Físicas (G, P)
Psicologia (G, P)

English Language Institute
$ 26.300,00
Os custos incluem mensalidades e taxas,
hospedagem no campus, seguro saúde e
despesas diversas.
O custo para o ELI não inclui inscrição
simultânea em aulas que valem crédito.

Ciências Sociais (G, P)
Artes Visuais e Cênicas (G)
Administração, Gestão e Marketing (G)
Administração Pública e Serviço Social (G)
Ciências Clínicas Afins e de Saúde (G, P)
Matemática e Estatística (G, P)
Ciências do Esporte e Bem-Estar (G, P)

English Language Institute
Alunos de período integral do ELI recebem 18-22 horas por semana de aulas em inglês, ministradas por dedicados
instrutores treinados em TESOL (Ensino de Inglês para Falantes de Outras Línguas). Este programa, que não vale
créditos, atende aos requisitos de admissão aos programas acadêmicos, tanto para programas de graduação, quanto
para pós-graduação. Admissão condicional está disponível para estudantes internacionais.

www.millersville.edu/international

Requisitos de admissão da Universidade de Millersville
Os estudantes internacionais que desejem inscrever-se na Universidade de Millesville necessitam apresentar o que segue:
Graduação
• Formulário e taxa de inscrição
• Históricos escolares oficiais*
• Evidência de proficiência em inglês
• Evidência de suporte financeiro •
• Cópia do passaporte

Pós-graduação
• Formulário e taxa de inscrição
• Históricos escolares oficiais*
• Declaração de objetivos
Teste de admissão na Pós-graduação
(com base no programa)
• Evidência de proficiência em inglês
• Três cartas de recomendação
• Evidência de suporte financeiro
• Cópia do passaporte

English Language Institute
• Formulário de inscrição
• Históricos escolares
• Evidência de proficiência em inglês
(opcional)
• Evidência de suporte financeiro
• Cópia do passaporte

Níveis de proficiência em inglês
Graduação (70 iBT, 6,0 IELTS, 54 PTE, 169 Cambridge, 4.0 iTEP, 2A STEP-EIKEN)
Pós-graduação (81 iBT, 6.5 IELTS, 61 PTE, 177 Cambridge, 4.5 iTEP, Pre-1 STEP-EIKEN)
OBSERVAÇÃO:
• O código de instituição da Universidade de Millersville é 2656
• Todos os documentos devem ser oficiais, originais ou cópias certificadas e autenticados em cartório do original. Não envie documentos originais caso sejam os únicos que você possui.
• Estudantes com certificados acadêmicos de uma universidade que não seja dos EUA devem enviar seus certificados acadêmicos oficiais para um serviço autorizado de avaliação de credencial para uma avaliação “curso-por-curso”.

Envie os documentos de inscrição para:
Admissões para Graduação
Millersville University
Office of Admissions
P.O. Box 1002
Millersville, PA 17551-0302

Admissões para Pós Graduação
Millersville University
Graduate Studies
P.O. Box 1002
Millersville, PA 17551-0302

English Language Institute
Millersville University
Global Education
P.O. Box 1002
Millersville, PA 17551-0302

Telefone: 717-871-4625
Email: admissions@millersville.edu

Telefone: 717-871-4723
Email: gradadmissions@millersville.edu

Telefone: 717-871-7506
E-mail: GlobalEducation@millersville.edu

@millersvilleu

