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Você sabia que... ?

SEATTLE, WASHINGTON USA

• Existem 1.200 community colleges nos Estados Unidos.
• Seattle Central classifica-se em 6º lugar em
termos de número de estudantes internacionais
matriculados entre os community colleges dos EUA
(Institute for International Education, 2015-2016)

Por que tantos estudantes internacionais escolhem o Seattle Central?
Grande variedade de programas para estudantes internacionais
Transferência universitária (“2+2”)
Complete 2 anos no Seattle Central, transfira para uma universidade e entre no terceiro ano de faculdade

High School Completion (Formação simultânea: ensino médio e universitário)
Economize tempo e dinheiro obtendo um diploma do ensino médio e a conclusão do curso superior de dois
anos permitindo a transferência para uma universidade de quatro anos

Cursos de curta duração  
Opções de 3 a 12 meses em muitas áreas de estudos
Perfeito para quem quer estudar um semestre no exterior, estudar um ano entre a conclusão do ensino médio
e o início da faculdade e para estudantes de ensino médio

Inglês Intensivo
Aperfeiçoe suas habilidades de compreensão auditiva, expressão oral, leitura, redação e gramática!

Ponte para estudos de nível superior
Programa composto de meio período de estudos de nível superior e meio período de curso de Inglês para
estrangeiros, que possibilita ao estudante obter créditos universitários.

Cursos profissionais e técnicos
Cursos de formação profissional de um e dois anos em campos como Design Gráfico, Programação para a
Web, Enfermagem e Artes Culinárias!

Localização

Estamos localizados no animado bairro de Capitol Hill, a cerca de 15 minutos a pé do centro de Seattle, cercados
de restaurantes, cafés, casas noturnas, cinemas e lojas. Seattle é segura e simpática e considerada uma das cidades
com melhor padrão de vida em várias listas nacionais de “melhores cidades para morar”.

Prêmios e reconhecimentos nacionais

Seattle Central foi nomeado “Faculdade do Ano” em um estudo exclusivo feito pela revista TIME e foi reconhecido
pelo New York Times como um dos 11 community colleges que se destacam pelo número de transferências
bem-sucedidas no artigo “For Achievers, A New Destination” (Um novo destino para pessoas empreendedoras).

Transferências bem-sucedidas

Os estudantes internacionais concluem o curso de 2 anos e se transferem para uma universidade ou faculdade de
4 anos para fazer os últimos dois anos. Columbia University, Johns Hopkins University, UC Berkeley, UCLA, Cornell
University, University of Washington e centenas de outras admitiram estudantes do Seattle Central.

Garantias de Admissão em Transferências (ou TAG) e Programas de Transição (ou TAP)

Garanta a sua transferência para uma universidade ou faculdade de 4 anos. Entre os parceiros, encontram-se:
University of California at Irvine and Santa Barbara; University of Washington, Tacoma; San Francisco State
University; California State University – Northridge; Seattle University; Washington State University e muitas outras.

Três opções de hospedagem

More nos belos apartamentos do câmpus do Seattle Central ou fora do câmpus (muitos a uma curta distância a
pé do câmpus), ou hospede-se com uma família americana (homestay).

Bolsas de estudo

Seattle Central oferece oportunidades de bolsas de estudo todos os anos para estudantes internacionais.

Serviços, instalações e atividades

Seattle Central oferece orientação acadêmica, aconselhamento pessoal, feiras de transferência para universidades,
grupos de discussão, atividades e aulas particulares gratuitas. As instalações abrangem uma biblioteca, um
laboratório de computação, dois estaurantes, um café e um centro de atividades/academia de ginástica localizados
no próprio câmpus. Com mais de 60 clubes e centenas de atividades todos os anos, é fácil desenvolver novas
habilidades, participar, trabalhar como voluntário e se divertir.

Quatro datas de início e um processo de inscrição simples

Os estudantes podem começar os cursos no outono, inverno, primavera e verão. Quer você planeje estudar por dois
anos ou por dois meses, o seu pedido de admissão será processado rapidamente – geralmente, em poucos dias!

Sem TOEFL? Não tem problema!

O Seattle Central aceita pontuações específicas do TOEFL, IELTS, SAT e ACT como comprovante de proficiência
em inglês. Alunos que não tenham feito um teste de proficiência, podem fazer um teste de colocação ao chegar
no Seattle Central.

