O COLLEGE DE NEW JERSEY É A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PREPARA OS LÍDERES QUE CRIARÃO O FUTURO.
•

O portal para o sucesso de estudantes internacionais
Localização

Os Estados Unidos abrigam
diversas das melhores faculdades e
universidades do mundo. O estado
de Nova Jersey é sede de uma das
instituições de ensino superior cujo
ensino de classe internacional é
relevante e de custo acessível.
Os estudantes internacionais não
encontrarão uma instituição melhor ou
mais econômica que o TCNJ e que dê
acesso a tanta variedade de
oportunidades nos Estados Unidos.
Altamente respeitada pelas melhores
escolas de pós-graduação e
empregadores do país, estudar no
TCJN abre as portas para os cursos de
pós-graduação e carreiras que os
estudantes desejarem.
Os estudantes trabalham diretamente
com o corpo docente em projetos de
pesquisa e adquirem outras
experiências práticas durante o tempo
em que estão no TCNJ. Nossos cursos
de aprendizado engajado com a
comunidade ajudam os estudantes a
usar o que aprenderam em sala de aula
em atividades práticas que beneficiam
a comunidade em que se encontram.
Estágios excelentes, tanto nos Estados
Unidos como no exterior, também
distinguem os nossos estudantes. Os
estudantes do TCNJ estão sempre
relacionando o que aprendem com o
mundo real, adquirindo credenciais
relevantes que são valorizadas por
escolas de pós-graduação e
empregadores.

O lugar onde o TCNJ está situado
combina o que há de melhor: um
campus seguro e agradável em bairro
residencial e com acesso a diversas
áreas metropolitanas interessantes.
Estamos a 96 quilômetros da cidade de
Nova York; a 56 quilômetros de
Filadélfia; a 16 quilômetros de
Princeton, na Nova Jersey; e a 8
quilômetros da capital do estado de
Nova Jersey. Estamos também a
apenas 3,5 horas de carro de
Washington, D.C.
Estágios

Mais de 80% dos nossos estudantes
fazem estágio de meio período ou de
período integral para adquirir
experiência no mundo real e explorar
interesses de carreira. Com o apoio do
Centro de Carreiras, esses estudantes
fazem uma média de dois ou três
estágios.
M entored Undergraduate Student
Experience (M USE - Experiência de
M entoração de Estudantes de
Graduação)
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6200 alunos de graduação
7 escolas acadêmicas
50 cursos de graduação
24 cursos de pós-graduação
Mais de 200 associações estudantis
Campus com 289 acres
39 edifícios principais
14 residências universitárias
Mais de 20 laboratórios de
computação
• Sala de concertos e galeria de arte
• Média de 22 estudantes por turma
• 13 alunos por professor

Nossas sete escolas acadêmicas
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Comunicação e Artes
Administração de Empresas*
Pedagogia
Engenharia**
Ciências Humanas e Sociais
Enfermagem, Saúde e Ciência de
Exercícios
• Ciências

*Credenciada pela AACSB International
**Programas credenciados pela ABET

Cerca de 100 estudantes de graduação
trabalham junto com 50 membros do
corpo docente na realização de
pesquisas ou colaboração em projetos
criativos todos os anos. Desenvolvem
novas tecnologias, criam trabalhos
inovadores e publicam achados
científicos em periódicos com revisão
de pares, tudo sob os auspícios de
docentes que ocupam a vanguarda nos
seus campos de especialização.
Para onde vão os nossos
estudantes após a graduação…

Melhores escolas de pós-graduação
Columbia University
New York University
University of Pennsylvania
The College of New Jersey
University of Medicine and Dentistry of New
Jersey
Melhores empregadores
PricewaterhouseCoopers
Bank of America/Merrill Lynch
Deloitte
Ernst & Young
Johnson & Johnson

Segundo a U.S. News & World Report… o TCNJ
está classificado em primeiro lugar como
instituição pública na região norte dos EUA e
ocupa esta posição desde a criação da
classificação daquela entidade. Somos uma de
apenas duas instituições públicas classificadas
entre as 10 melhores universidades regionais.

Apoio aos estudantes
Desde o primeiro dia,do
os estudantes
internacionais
TCNJ
internaci
Desde o primeiro dia, os estudantes
internacionais têm acesso aos
programas e pessoas que vão
enriquecer sua vivência como
estudantes de graduação.

O Centro de Engajamento Global
(Center for Global Engagement)

iss.pages.tcnj.edu/
Este centro apoia os estudantes
internacionais do TCNJ e coordena
experiências internacionais para os
estudantes, como estudos no exterior,
estágios internacionais, projetos de
pesquisa acadêmica e programas de
viagens guiadas por professores. Nos
últimos anos, houve um aumento
considerável no número de
intercâmbios, no número de
estudantes internacionais frequentando
o TCNJ e no número de colaborações
entre o nosso corpo docente e
professores de outros países. Nossa
equipe treinada ajuda os estudantes a
lidarem com documentação, a se
prepararem para orientação e
atribuição de alojamentos, e a
escolherem os cursos certos para
atender suas metas acadêmicas. O
Centro de Engajamento Global
também realiza diversas atividades
como noites culturais e oficinas de
comunicação e liderança.

Requisitos de admissão
• Inscrição comum
www.commonapp.org
• Resultados de testes padronizados
(dá-se preferência aos resultados do SAT ou
ACT)
• Os testes TOEFL ou IELTS são necessários
se você não falar inglês como língua
materna*
• Versão original ou cópias autenticadas de
todos os históricos escolares; os históricos
escolares estrangeiros devem sertraduzidos
e/ou avaliados por um órgão aprovado
• Taxa de inscrição
• Livreto de admissão
para estudantes internacionais
*Se os requisitos mínimos não forem atendidos, os
candidatos podem se qualificados para Admissão
Condicional à instituição se estiverem qualificados para
entrar no Instituto ESLAS do TCNJ (veja acima).

Instituto de Inglês como Segunda
Língua e Estudos Americanos
(ESLAS - Language and American
Studies) esl.pages.tcnj.edu

Este programa de imersão oferece a
pessoas que não falam inglês como
língua materna a oportunidade de
ganhar créditos universitários enquanto
adquirem conhecimentos de inglês e
cultura americana. Através do
trabalho em pequenos grupos,
palestras e programas culturais, o
programa prepara os estudantes para o
êxito no TCNJ e em outras instituições
de ensino superior nos EUA.

Prazos de inscrição
Estudantes do primeiro ano
• Decisão antecipada – 15 de novembro
• Admissão no outono – 15 de fevereiro
• Admissão na primavera – 1º de novembro
• Curso de Medicina e Optometria de sete
anos – 1º de dezembro**

**Os estudantes deste curso devem obter a cidadania

americana ou o status de residentes permanentes antes de
entrar na faculdade de medicina.

Transferências
• Admissão no outono – 15 de fevereiro
• Admissão na primavera – 1º de novembro
Outros prazos para candidatos aos candidatos aos
cursos de Artes e Música estão disponíveis on-line.

Além de filmes e reuniões sociais, os
estudantes que participam aproveitam
para colocar em prática as habilidades
de que precisam para ter sucesso como
estudantes de graduação nos EUA.
Ensinamos as regras de gramática e
sintaxe do inglês e desenvolvemos a
capacidade de anotação dos
estudantes, bem como as habilidades
de debate, apresentação, redação,
compreensão auditiva e a capacidade
de identificar e interpretar
comportamentos culturalmente
apropriados.

Entre em contato conosco
Conheça-nos on-line:
admissions.pages.tcnj.edu
Conheça as oportunidades para nos visitar:
admissions.pages.tcnj.edu/visit
Office of Admissions
Attn: International Admissions
P.O. Box 7718
Ewing, NJ 08628-0718 - EUA
+1.609.771.2131
tcnjinfo@tcnj.edu
Para obter mais informações, entre em contato
com:
Kevin C. Fay
Diretor-assistente de Admissões
+1.609.771.3213
Kevin.Fay@tcnj.edu

