
Para onde se transferem os alunos do Shoreline?
Nossos alunos se transferem com sucesso para as melhores 
universidades dos EUA. Aqui estão algumas delas:

Ao solicitar admissão na Shoreline, você poderá obter 
também a garantia de admissão condicional em algumas 
excelentes universidades dos EUA.

www.shoreline.edu/international/university-transfer

Cursos Profissionalizantes/Técnicos
A Shoreline oferece mais de 50 cursos profissionalizantes/
técnicos que levam a um diploma de Associado em Artes 
Aplicadas e Ciências ou um certificado profissional. Esses 
cursos foram desenvolvidos exclusivamente para preparar os 
alunos para o trabalho em campos profissionais específicos.

Faculdade antecipada/conclusão do ensino médio
Alunos internacionais podem começar a faculdade mais cedo 
e obter um diploma do ensino médio na Shoreline. Nossos 
créditos universitários servem para satisfazer os requisitos do 
curso superior e o diploma do ensino médio, economizando 
tempo e dinheiro. Para solicitar admissão nesse programa, os 
alunos precisam:

• ter no mínimo 16 anos de idade

• ter uma boa formação acadêmica

www.shoreline.edu/international/hsc

Shoreline Community College
Fundada em 1964, a Shoreline Community College é uma 
instituição de ensino superior reconhecida por oferecer 
uma educação de alta qualidade e por ajudar seus alunos a 
realizarem seus sonhos. Localizada em Seattle, Washington, 
a Shoreline possui um câmpus maravilhoso, rodeado por 
algumas das paisagens naturais mais espetaculares dos 
Estados Unidos. Seattle é uma das cidades portuárias de 
crescimento mais rápido nos EUA e é a sede de empresas de 
nível mundial como a Amazon, Boeing, Microsoft e 
Starbucks.

Encontre o curso certo para você

• Programa de Transferência Universitária 2 + 2

• Cursos Profissionalizantes/Técnicos

• Faculdade Antecipada/Conclusão do Ensino Médio

• Curso de Inglês Acadêmico

Transferência Universitária
O programa de Transferência Universitária 2+2 é um dos 
programas de preparação mais populares da Shoreline. 
Oferecemos mais de 90 áreas de estudos que incluem 
cursos importantes, tais como negócios, economia, 
engenharia, ciência da computação, psicologia, música e 
artes. Alunos da Shoreline recebem um diploma de 
Associado em Artes ou em Ciências o qual equivale aos dois 
primeiros anos de uma universidade. 

Após a conclusão do curso na Shoreline, geralmente leva-se 
mais dois anos para obter um diploma de bacharel. 
Orientadores especializados estão disponíveis para ajudar 
os alunos a desenvolverem planos individuais de estudo e 
para alcançarem seus objetivos acadêmicos.

• Universidade de Washington

• UC Berkeley

• UC Davis 

• UC Los Angeles

• Universidade de Oregon

• Universidade de Boston

• Universidade de Minnesota

• Universidade de Michigan

• Universidade de Cornell

• Universidade do Texas 

• Universidade de Indiana

• Universidad de Purdue

• Georgia Tech

• Universidade de Seattle

• Universidade Estadual de    

   Washington



Curso de Inglês Acadêmico
A Shoreline oferece cursos de inglês acadêmico de níveis 
iniciantes a avançados para ajudar você a ser bem sucedido no 
curso superior. Nos níveis avançados de inglês, os alunos 
podem se matricular em matérias universitárias. O resultado? Os 
alunos da Shoreline têm um melhor desempenho e estão mais 
preparados para estudar em uma universidade de quatro anos.

TOEFL, IELTS ou SAT não são exigidos
Não exigimos o TOEFL, IELTS ou SAT para a admissão. Durante a 
sessão de orientação, os alunos são testados para determinar o 
nível de proficiência na lingua inglesa. Você poderá ficar isento 
do nosso curso de inglês acadêmico se apresentar uma das 
seguintes pontuações:

TOEFL 70 geral/20 escrita
IELTS  5.5 geral/6.0 escrita

Para colocação garantida nos níveis avançados de inglês:

TOEFL 58 geral/15 escrita
IELTS  5.0 geral/5.0 escrita

Custos
O valor do curso e taxas em faculdades comunitárias custam 
tipicamente entre 50% a 70% menos do que as universidades 
públicas e privadas.* O custo para frequentar a Shoreline por 
um ano acadêmico (9 meses) é de aproximadamente:

Valor do curso, livros e taxas: US$     10 431
Despesas com moradia:  US$       8 931 
Total:  US$    19 362

Para mais informações:
www.shoreline.edu/international/cost

Alojamento
Os alunos podem escolher entre viver em casas de famílias 
americanas, sozinhos em apartamentos nas vizinhanças ou em 
aluguéis compartilhados. Morar com uma família americana é 
uma escolha preferida por muitos alunos novatos pois eles 
recebem orientação e apoio para se adapatarem ao estilo de 
vida americano. Isso é também uma ótima maneira de praticar o 
inglês! Uma vez admitidos, os alunos são convidados a procurar 
um local para morar. Informações sobre alojamento estão 
disponíveis no câmpus e no nosso website.
www.shoreline.edu/international/housing

Por que escolher a Shoreline Community College?
• Mais de 90 áreas de estudos
• Padrão acadêmico da mais alta qualidade
• Turmas pequenas
• Excelentes serviços de apoio ao estudante
• Atividades estudantis divertidas e estimulantes
• Um belo câmpus e um ambiente seguro
• Localizada em Seattle - uma cidade portuária

cosmopolita e dinâmica

Como solicitar admissão na Shoreline
• Formulário de inscrição online
• Cópia do histórico escolar
• Extrato bancário ou outra documentação financeira
• Taxa de inscrição de US$50

Para mais informações e para a inscrição online:
www.shoreline.edu/international/apply

Contate-nos para mais informações
Shoreline Community College
16101 Greenwood Avenue North 
Shoreline, Washington 98133  USA

+1.206.546.4697
international@shoreline.edu
www.shoreline.edu/international

*Fonte: College Board (www.collegeboard.com)
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