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Visão geral 

Fundada em 1865, a Universidade Washburn é uma das melhores e mais completas 

universidades públicas do centro-oeste dos EUA. Localizada em Topeka, capital do 

Kansas, a Universidade Washburn oferece mais de 200 programas que conduzem a 

diplomas de bacharelado, mestrado, doutorado e diplomas associados, além de 

licenciaturas e certificações. A universidade e' localizada em um campus de 160 hectares 

no coracao da capital do Estado do Kansas proporcionando aos estudantes o melhor dos 

dois mundos; um belo e tranquilo campus residencial e o accesso a atividades culturais 

extracurriculares que enriquecem a experiencia educacional. 

 

A Washburn oferece uma educação nacionalmente qualificada a preços acessíveis em um 

ambiente acolhedor e de muito suporte. Os Estudantes podem se inscrever em programas 

através da Escola de Artes & Ciências, da Escola de Estudos Aplicados, da Escola de 

Business (credenciada pela AACSB International), da Escola de Direito e da Escola de 

Enfermagem. Os Programas de Artes Liberais e de Educação Profissional são reforçados 

pela qualidade acadêmica, pelas turmas pequenas e pela tradição de uma relação 

interativa entre o campus e a comunidade. Washburn é a única universidade do Kansas a 

graduar um ganhador do Prêmio Nobel.   

 

A vida estudantil na Washburn é confortável graças a variedade e qualidade dos serviços 

de suporte e acadêmicos, que incluem serviços à carreira, aconselhamento pessoal e 

assistência médica. Os alunos também podem participar de uma ampla gama de 

atividades extracurriculares e eventos oferecidos. Com mais de 100 clubes e organizações 

para explorar seus interesses e talentos individuais, atividades da comunidade para você 

se envolver, e esportes internos para você participar, há sempre algo para fazer na 

Washburn 

Informações úteis: 

 Como se Inscrever na Washburn  

 Programas Internacionais 

Acadêmicos 

A Universidade Washburn oferece uma educação completa, combinando os mais 

eficientes modos de ensino: docentes qualificados, turmas pequenas, tecnologia de ponta, 

técnicas modernas de aprendizagem e oportunidades únicas disponíveis devido à relação 

de integração do campus com a comunidade. Uma meta tem permanecido constante ao 

longo dos anos em Washburn - inspirar nos alunos o desejo da busca contínua pelo 

conhecimento. 

Os programas acadêmicos da Washburn são distribuídos através das seguintes escolas e 

faculdades: 
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 Faculdade de Artes & Ciências 

 Escola de Estudos Aplicados 

 Escola de Administração 

 Escola de Enfermagem 

Estudos Pré-Profissionais 

Os programas pré profissionais incluem de dois a quatro anos de estudo no campo das 

artes liberais. A ampla gama de cursos eletivos da Washburn oferece introduções 

específicas em diversas áreas profissionais e ocupacionais. 

 Pré-Odonto 

 Engenharia - Programas de Transferência 

 Pré-Direito 

 Pré-Medicina 

 Pré-Enfermaria 

 Pré-Farmácia 

 Pré-Teologia 

 Pré-Veterinária 

Desde 1941 a Universidade Washburn tem sido constantemente reconhecida e aprovada 

pela Comissão de Educação Superior. 

Programas de Pós Graduação 

Estes programas de graduação altamente conceituados da Washburn oferecem uma 

preparação avançada nas áreas de business, justiça criminal, educação, estudos liberais, 

enfermaria, psicologia, serviço social e direito. Eles são projetados para aqueles que 

querem ganhar mais conhecimentos e habilidades na sua área de escolha. A lista de 

programas de pós-graduação é a seguinte: 

 Business – MBA 

 Justiça Criminal – MCJ 

 Pedagogia - MEd 

 Estudos Liberais – MLS 

 Enfermaria – MSN 

 Psicologia – MA 

 Serviço Social – MSW 

 Direito – JD 

 Direito com Business – JD-MBA 

 Direito com Serviço Social – JD-MSW 

Os estudantes podem fazer cursos virtuais em algumas áreas de estudo. 

 

O MBA da Washburn 

Os programas de MBA reconhecidos pela ‘AACSB International’ atendem às 

necessidades de alunos de diversas origens acadêmicas, profissionais e pessoais, e de 
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graduados de diversas áreas incluindo artes liberais, ciências, economia e business. A 

faixa etária dos estudantes varia dos 20 aos 50 anos de idade, com uma idade média de 30 

anos, e os estudantes estrangeiros constituem cerca de 15% do corpo discente do MBA. 

 

O currículo do programa combina oportunidades de desenvolver habilidades em 

comunicação, análise quantitativa, informática e trabalho em equipe com o estudo da 

contabilidade, economia, finanças, sistemas de informação, gestão, marketing, aspectos 

jurídicos e éticos, e de produção e operações no âmbito dos ambientes internos e globais 

do mundo dos negócios. 

 

O programa do MBA é composto por três partes distintas: a orientação, o currículo e o 

encerramento; e o portfólio dos estudantes é usado como ferramenta de avaliação da 

metodologia de ensino do MBA e como requisito para a conclusão da graduação. 

Admissão 

odos os candidatos estrangeiros da Universidade Washburn devem apresentar os 

seguintes documentos: 

1. O formulário de admissão internacional da Universidade Washburn, juntamente 

com a taxa de inscrição de USD$70, não reembolsável, paga à Universidade 

Washburn (ordem de pagamento ou cheque bancário) 

2. Relatório oficial de pontuação TOEFL ou IELTS 

3. Documentação de suporte financeiro (extrato bancário) 

4. Transcritos originais do histórico escolar enviados, pela Escola ou Instituição 

onde o curso foi realizado, diretamente à Secretaria dos Programas Internacionais. 

As inscrições aos programas de pós-graduação devem conter os seguintes itens: 

a. O formulário de inscrição específico do departamento em questão (Alguns 

programas de pós-graduação têm o seu próprio formulário. Para mais informações 

sobre específicos programas de pós-graduação e requisitos de admissão, entre em 

contato diretamente com o departamento) 

b. Pontuação GRE/GMAT (para MBA)/LSAT (para Direito), com pontuação 

mínima determinada por cada departamento. 

c. Duas ou três cartas de recomendação, dependendo do programa. 

Alguns programas de pós-graduação têm o seu próprio formulário de inscrição. Para mais 

informações sobre específicos programas de pós-graduação e requisitos de admissão, 

entre em contato direto com o departamento 

 

Requisitos da Língua Inglesa 

Todos os alunos cuja língua materna não seja o Inglês também devem atender às 

Exigências de Proficiência em Inglês da Universidade. A Washburn requere uma 

pontuação média de 523 (70iBT) para alunos de graduação, e 550 (80iBT) para alunos de 

pós-graduação. Os candidatos com baixa pontuação ou sem o TOEFL podem ser 
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primeiramente admitidos no Programa Intensivo de Inglês (IEP). 

  

Estudantes que completarem o IEP com sucesso poderão ser admitidos na maioria dos 

programas sem precisar fazer o TOEFL. 

 

Clique aqui para detalhes sobre as taxas da Universidade Washburn. 

Suporte Estudantil 

A Secretaria da Vida Estudantil/Grêmio Escolar é um componente fundamental da 

Universidade Washburn, englobando todas as unidades de serviços para os estudantes. 

 

A Vida Estudantil enriquece a experiência educacional da comunidade da Washburn, 

balanceando suporte e desafios, através da sua dedicação ao aprendizado e ao 

desenvolvimento do estudante. A seguir estão as Unidades de Serviços Estudantis: 

 Serviços de Aconselhamento – designados a dar suporte aos estudantes da 

Washburn, para que eles possam lidar, de maneira efetiva, com questões que 

possam afetar o seu desempenho acadêmico. 

 Questões Múlti Culturais – A missão desta unidade é a de criar um ambiente onde 

os estudantes, docentes e funcionários possam desenvolver um conceito e 

entendimento sobre as diversas culturas representadas na Universidade. Leia mais 

sobre as diferentes Organizações Múlti Culturais do campus. 

 Atividades Estudantis e ‘Greek Life’ – apoiam a comunidade através da criação 

de experiências extracurriculares que enriquecem o aprendizado, desenvolvem o 

senso de liderança e promovem a interação do campus. 

 Recreação & Bem-Estar Estudantil – esta unidade visa promover e oferecer 

oportunidades de crescimento físico e mental assim como de interação social, em 

um ambiente saudável e com recursos de recreação de alta qualidade. 

 A Secretaria da Vida Estudantil é responsável em organizar acomodação e em 

identificar os recursos disponíveis no campus para alunos com deficiência. 

Outros serviços oferecidos incluem Serviços à Carreira e Assistência Médica. 

 

Vida no Campus 

As atividades e eventos para os estudantes e para a comunidade renovam a vida no 

campus a cada ano. Os estudantes podem: 

 Se tornar parte integrante de uma das 100 organizações estudantis do campus. 

 Go Greek (se dedicar a um grupo ou sociedade) para um gratificante crescimento 

pessoal, conhecimento social e integração com a comunidade 

 ‘Se fazer ouvir’, participando do grupo de Governo Estudantil 

 Se manter em forma e ativo com o uso gratuito do Centro de Recreação Estudantil  

Vida Residencial 

http://www.washburn.edu/academics/international-programs/intensive-english/
http://www.washburn.edu/current-students/business-office/tuition-fees.html
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.washburn.edu%2Fcurrent-students%2Fservices%2Fneed-help.html
http://www.washburn.edu/campus-life/recreation-wellness/
http://www.washburn.edu/campus-life/recreation-wellness/


A Universidade Washburn oferece uma série de opções de acomodação no campus. Do 

Centro de Habitação e Aprendizado, um residencial com 400 dormitórios, ao Washburn 

Village, um complexo de habitação transicional, os quatro residenciais da Washburn 

estão entre os melhores e mais bem projetados para complementar estilos de vida 

contemporâneos. 

 

Os funcionários residentes estão sempre por perto para garantir um ambiente seguro, 

confortável e diverso de habitação e aprendizado, o que encoraja relações com a 

comunidade e o desenvolvimento pessoal e acadêmico. Todos os estudantes admitidos na 

Washburn com a intenção de se matricularem em tempo integral, podem viver nos 

residências. 

 

As diversas opções de acomodação no campus são as seguintes: 

 Living Learning Center (LLC) – O residencial mais novo da Washburn, o ‘Living 

Learning Center’, adiciona um estimulante e vibrante novo centro de vida 

estudantil ao campus da Washburn. 

 Kuehne & West Halls – Ambos os residenciais são educacionalmente mistos mas 

divididos por sexo, com apartamentos para 8 pessoas, com 4 dormitórios, dois 

banheiros e uma grande sala de estar. 

 Washburn Village – o mais novo residencial de apartamentos do campus para 

estudantes integrais que já passaram do primeiro ano de estudos. 

Summer Housing – fica também localizado no Washburn Village e é destinado à 

indivíduos em cursos de férias ou que já tenham assinado contrato para viver no 

residencial no semestre seguinte. 

Estudante Estrangeiros 

Estudantes Estrangeiros se candidatando para estudar na Universidade Washburn podem 

contatar a Secretaria de Programas Internacionais sobre possíveis questões relacionadas 

com o processo seletivo. 

Testemunhos de Estudantes 

“Minha experiência na Washburn foi um momento divertido e empolgante da minha vida. 

Os funcionários e os docentes foram muito acolhedores e me ajudaram muito. Foi fácil 

fazer novas amizades e eu conheci pessoas especias na Washburn.” 

- Mohammed S. Rahman, Bangladesh, Bacharel de Artes em Sistemas de Informação, 

2005 

 

“W.U. é o máximo! Os funcionários e os docentes são perfeitos. O campus é ótimo, o 

ambiente maravilhoso e a atmosfera acolhedora, sem mencionar a comunidade 

internacional e o grande suporte. Você não encontraria isso em nenhum outro lugar. Eu 

adorei! 

- Pauline Komu, Kenya, Mestre em Administração de Empresas, 2007 
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Outras informações úteis: 

 Conheça os Membros da Secretaria Internacional 

 Orientação sobre Ingresso e Imigração 

 Universidade Washburn - Perguntas Frequentes 

 

 

http://www.washburn.edu/academics/international-programs/faculty-staff.html
http://www.washburn.edu/academics/international-programs/international-students/Pre-Arrival%20Information.html
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.washburn.edu%2Fabout%2Ffacts%2Findex.html

