St. Augustine, Flórida
www.flagler.edu

Custo Total Anual:

*incluso mensalidades, hospedagem, e alimentação

US$ 32,680 U.S.*

Flagler College é uma faculdade, mista, privada, reconhecida e certificada de Liberal Arts com
aproximadamente 2.500 estudantes, representando cerca de 47 estados americanos e 44 países.
Flagler está localizada na histórica cidade de Saint Augustine na Costa dos Leste Estados Unidos, no
estado da Flórida a aproximadamente duas horas de Orlando. Seus mais populares cursos de
graduação incluem Administração de Empresas, Comunicação com ênfase em Jornalismo,
Gerenciamento Esportivo, Psicologia, Artes Plásticas e Visuais.
Estágios serão oferecidos durante o curso, pois são uma parte importante na maior parte dos
currículos e contribuem enormemente para o sucesso dos estudantes após a graduação.
Os estudantes não vem ao Flagler apenas para obter um diploma, mas também para vivenciarem
uma experiência educacional, que será enriquecida pelo tamanho de nossa faculdade, pela qualidade
de nossos programas e serviços, pelo compromisso de excelência de nossos talentosos e dedicados
membros docentes, professores, funcionários e colaboradores e também pela excelente localização
em St. Augustine – a cidade mais antiga de nossa nação.
Cursos de Graduação (Majors) – Em Contabilidade, Educação na área de Artes, História das
Artes, Administração de Empresas, Ciência Ambiental Costeira, Criminologia, Educação para surdos
e deficientes auditivos, Economia, Educação para Ensino Fundamental,Inglês, Educação para
estudantes excepcional, finanças, Belas Artes, Design Gráfico, Artes Visuais, História, Hospitalidade
e Gestão de Turismo, Estudos Internacionais, Jornalismo e Produção de Mídia, Estudos LatinoAmericanos / Espanhol, Artes Liberais, Estudos de Mídia, Filosofia / Religião, Ciência Política,
Psicologia, História Pública, Educação de Segundo Grau (Inglês ou Estudos Sociais), Sociologia,
Espanhol, Gerenciamento Esportivo, Comunicação,
Estratégica(Relações Públicas), Artes Cênicas e Magistério para Ensino de Pessoas Especiais.
Cursos Extras (Minors) – Em Contabilidade, Publicidade, Linguagem Gestual Americana,
Antropologia, História da Arte, Administração de Arte, Administração de Empresas, Biologia,
Ciências Ambientais Costeiras, Comunicação e Mídia, Escrita Criativa, Criminologia, Economia,
Inglês, Educação, Film Studies, Finance , Belas Artes, Design Gráfico, História, Empreendedorismo
Honroso, Ilustração, Estudos Internacionais, Jornalismo e Produção de Mídia, Estudos Latinoamericanos, Estudos Latino-Americanos / Espanhol, Iniciação em Direito, Gestão de Sistemas de
Informação, Marketing, Matemática, Estudos de Mídia, Música, Filosofia , Ciência Política,
Psicologia, História Pública, Religião, Sociologia, Espanhol, Artes Cênicas, Estudos da Mulher e
Ministérios da Juventude.
Países Representados – Albânia • Argentina • Aruba • Austrália • Áustria • Bahamas • Barbados •
Bélgica • Bermudas • Bolívia • Brasil • Bulgária • Canadá • Cazaquistão • Ilhas Cayman • Chile •
China • Colômbia • Costa Rica • Croácia • Curaçao • República Checa • RDC • República Dominicana
• Equador • Egito • Guiné El Salvador • Equatorial • Filipinas • França • Alemanha • Guatemala •
Honduras • Hong Kong • Islândia • Índia • Irlanda • Itália • Israel • Jamaica • Japão • Cazaquistão •
Quênia • Malásia • México • Moçambique • Holanda • Polônia • Nicarágua • Peru • Noruega • Rússia
• Eslováquia • África do Sul • Espanha • Suécia • Suíça • Senegal• Trinidad • Turquia • Ucrânia •
Reino Unido • Venezuela • Vietnã • Zimbabwe. Nossa população internacional é pequena, sendo
apenas 5% da comunidade universitária, porém esse percentual aumenta substancialmente a cada
ano.
Clima e Localização: Nosso campus está localizado na linda e histórica cidade de Saint Augustine
no norte da Flórida. Ficamos há 64 km de Jacksonville, 80 km de Daytona Beach e 160 km de
Orlando. Flagler College esta há apenas poucos minutos de belas praias do Oceano Atlântico boas
para caminhandas, trilhas e pistas para ciclismo. Localizado em pleno centro de St. Augustine, que
oferece uma abundância de lojas, shoppings, restaurantes, galerias de arte,sua arquitetura
espanhola colonial e a famosa Fonte da Juventude de Ponce de Leon. Visite a nossa página
www.flagler.edu/our-community/ e descubra mais sobre St. Augustine e o Flagler College.

St. Augustine desfruta de 300 dias de sol por ano com uma temperatura média de
aproximadamente:

Primavera, Verão, Outono
Inverno (Dez, Jan, Fev)
Precipitação Pluviométrica

27 a 21 Graus
21 a 10 Graus
100 mm por mês, 1.220 mm por ano.

Assista ao nosso vídeo de quatro minutos em: http://www.youtube.com/watch?v=tA-yFyZgln8
Bolsas de Estudos: A experiência Flagler é oferecida a um custo que é quase metade das
faculdades privadas comparáveis e encontra-se no mesmo nível da maioria das grandes
universidades públicas. Por esse motivo que a Flagler é reconhecida constantemente por uma
variedade de publicações e jornais respeitados como sendo uma das faculdades com melhor
custo-benefício no país. Nós oferecemos bolsas de estudo por mérito acadêmico variando de
$2,500 a $4,500 US. As atribuições são baseados na colocação acadêmica, determinadas no
momento da admissão. Os estudantes devem possuir notas no SAT, ACT, TOEFL ou IELTS para
serem elegíveis aos prêmios. Bolsas de estudo por meio do esporte podem ser atribuídas à
estudantes internacionais, como somos membros da “NCAA Division II:” Homens - baseball,
basquete, cross country, golfe, futebol, tennis. Mulheres - basquete, cross country, golfe, futebol,
tennis, vôlei, softball. Contato de treinadores pode ser encontrado em:
http://www.flaglerathletics.com/
Admissão no Flagler é seletiva. O processo de seleção do estudante não é determinada apenas
por uma combinação de notas e testes. Nosso objetivo é identificar aqueles estudantes que além
de se beneficiarem de nossos programas educativos também vão contribuir e enriquecer a
diversidade e cultura em nossa escola. O histórico escolar é o documento mais importante no
processo de admissão. O estudante deve ter feito uma preparação adequada com notas acima da
média. Também de grande importância são as cartas de recomendação de professores e escolas
que freqüentou e participação em atividades extra curriculares. O Flagler College procura
estudantes com qualidades de liderança e iniciativa. Alunos pró-ativos que possam contribuir de
forma significativa para a comunidade acadêmica. SAT/ACT não são obrigatórios para
admissão. Encontre mais informações sobre o processo seletivo em
http://www.flagler.edu/admission-aid/index.html
Exames de Proficiência em Inglês: Para completar os requisitos exigidos para admissão
será necessário que todos os candidatos cuja língua nativa não seja o Inglês, demonstrem ter
proficiência na língua inglesa. Serão considerados quaisquer dos seguintes exames: SAT,
ACT,TOEFL, IELTS. Ou a pontuação (Passing Score) necessária em: GCE, GCSE, IGCSE,
BGCSE, CXC, CSEC, CAPE, IB ou Teste de Inglês no Duolingo. Todos estes testes oficiais devem
ser submetidos junto com o formulário de admissão.
Contato:
Internationaladmissions@flagler.edu

74 King Street

St. Augustine, FL

904.819.6282

