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BEM-VINDO(A) À SDSU
Fundada em 1897, a San Diego State University está classificada entre as 70 melhores 
universidades públicas dos EUA, e oferece 95 programas de graduação pela 
Faculdade de Artes e Letras, a Faculdade de Administração Fowler, as Faculdades 
de Educação, Engenharia, Saúde e Serviços Humanos, Estudos Profissionais e Belas 
Artes, Ciências e a Divisão de Estudos de Graduação, que hospeda a Weber Honors 
College. Associando o vigor de uma universidade de pesquisa com o corpo docente 
dedicado que apoia inovação e descoberta, a SDSU fornece a base de que você 
precisa para concretizar seu mais alto potencial acadêmico.  

CLASSIFICAÇÕES E DISTINÇÕES
Há mais de 100 anos, os alunos da SDSU têm participado de um currículo acadêmico 
diferenciado, orientado por um corpo docente premiado. Os programas de negócios e 
engenharia continuam sendo ranqueados entre os melhores dos Estados Unidos. 

• O programa de graduação em negócios internacionais da SDSU está classificado 
como nº 12 nos Estados Unidos. 

• O Complexo de Engenharia e Ciências Interdisciplinares da San Diego State 
University é parte do impulso da universidade para estar entre as 50 mais 
importantes universidades públicas de pesquisa. Esse complexo totalmente 
novo foi criado em torno à ideia de estimular a colaboração, com laboratórios e 
equipamentos de última geração, muitos espaços de trabalho compartilhados e 
paredes de vidro para inspirar curiosidade.

• As revistas Forbes, U.S. News and World Report e Fortune classificam a SDSU entre 
as 25 mais empreendedoras do país.

FATOS RÁPIDOS
• Total de alunos: 34.828 (30.165 de graduação e 4.663 de pós-graduação)

• Alunos internacionais: 2.782 de 104 países 

• Ex-alunos: Mais de 400.000

LOCALIZAÇÃO
Localizada no sul da Califórnia, San Diego é a segunda maior cidade na Califórnia 
e líder nos setores de biotecnologia, engenharia, ciências da computação, 
inovação, tecnologia, e viagens e turismo. Devido à proximidade com o lado leste 
do Cinturão do Pacífico, o México e a América do Sul, San Diego é um centro 
cultural que fornece oportunidades para experiências de aprendizado valiosas.  

Conhecida por seu clima perfeito durante o ano inteiro e quilômetros de praias 
arenosas, San Diego tem temperatura diária média de 21°C. Acesse www.sandiego.org 
para saber mais sobre San Diego.



PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO  
A SDSU tem o compromisso de criar oportunidades que contribuam para 
o desenvolvimento intelectual de seus alunos, oferecendo uma formação internacional 
que os prepara para serem bem-sucedidos no mundo inteiro. 

Acesse www.sdsu.edu/majors para obter informações sobre habilitações, áreas de 
concentração e áreas secundárias. Consulte o plano acadêmico da sua habilitação  
em www.sdsu.edu/mymap. 

A SDSU oferece os seguintes programas de graduação:

Administração

Administração de Empresa

Administração de Recreação 

Administração de  
Recursos Humanos

Administração Publica
• Urbanismo* 

Alimentos e Nutrição

Antropologia 

Arte**
• Design Aplicado*  
• História da Arte*  
• Design Gráfico*  
• Design de Interiores*  
• Multimidia*  
• Pintura e Gravação
• Escultura*  
• Artes de Estudio*  

Artes Teatrais
• Design e Tecnologia  

para Teatro* 
• Design para Televisão  

e Cinema* 
• Interpretação
• Teatro Jovem* 

Astronomia 

Bioengenharia

Biologia**
• Biologia Celular  

e Molecular*  
• Ecologia*  
• Evolução e Sistemática*  
• Biologia Marinha*  
• Zoologia*  

Ciencias Ambientais

Ciencias de Fala, Idiomas  
e Audição 

Ciencias Fisicas** 

Ciencias Geologicas

Ciencias Politicas

Ciencias Socias** 
• Estudos Islamicos e 

Arabes* 

Cinesiologia 
• Generalista em Ciencias  

de Exercicios* 
• Especialista em  

Preparo Fisico* 
• Pre Fisioterapia*  

Classicos 

Comunicação de Saude

Contabilidade

Literatura Comparada

Ciencias da Computação

Dança

Desenvolvimento Infantil

Economia 
• Economia 

Internacional*  
• Politicas Publicas*
• Analise Quantitativa*

Empreendedorismo

Enfermagem 

Engenharia Aeroespacial

Engenharia Ambiental 

Engenharia da 
Computação

Engenharia de 
Construção

Engenharia Civil

Engenharia Eletrica

Engenharia Mecanica

Engenharia Mecania—
Bioengenharia 

Espanhol** 

Estatistica 
• Ciencia Atuaria* 
• Computação 

Estatistica* 

Estudos Africanos

Estudos Asiaticos

Estudos Chicanos 

Estudos Chineses  
e Idioma Chines* 

Estudo das Mulheres

Estudos de Retorica e 
Redação 

Estudos Europeus

Estudos Indigenistas  
Americanos 

Estudos Internacionais 
Comparados

Estudos Judaicos 
Modernos 

Estudos Latino 
Americanos 

Estudos Liberais
• Educação-Generalista*
• Educação 

Fundamental*  
• Matematica* 
• Ciencias* 

Estudos sobre Lesbicas, 
Gays, Bissexuais, 
Transgeneros, Estranho 
e Mais 

Estudos sobre a Russia e 
Europa Central 

Estudos Religiosos

Estudos Urbanos

Estudos Vocacionais 
Filosofia 

Finanças

Fisica 

Fisico-quimica

Frances

Geografia
• Geografia Ambiental e 

Fisica*
• Ambiente e 

Sociedade*
• Fundações da 

Geografia*
• Ciencias da Informação 

Geografica*
• Geografia Humana e 

Estudos Globais*
• Geografia Integrativa*
• Methodos de Analise 

Grafica*

Historia

Hospitalidade e 
Administração de 
Turismo 
• Operação de 

Administração de 
Hoteis* 

• Operações e 
administração de 
Reunioes e eventos* 

• Operações e 
Administração de 
Restaurantes* 

• Operações e 
Administração de  
Jogos Tribais*

Humanidades 
• Humanidades da 

Europa* 

Imoveis

Ingles** 

Justiça Criminal

Negocios em Geral

Sistemas da Informação

Estudos Interdiciplinares

Negocios Internationais

Segurança Internacionais 
e Resolução de Conflitos
• Cooperação, Conflito e 

Resolução de conflitos* 
• Meio Ambiente e 

Segurança* 
• Justiça no Sistema 

Global* 

Japones

Jornalismo 
• Publicidade* 
• Estudos de Midia* 
• Relaçoes Publicas* 

Linguistica

Marketing 

Matematica** 
• Matematica Aplicada*  
• Ciencias da 

Computação* 
• Ciencias*  

Microbiologia
• Ciencias de Laboratorio 

Clinico*  

Musica 

Psicologia

Quimica**  
• Certificado ACS 
• Bioquimica* 

Saude Publica

Serviços Financeiros

Sociologia 

Sustentabilidade 

Russo**  

Trabalho Social
• Administração de 

Casos de Punições 
Comunitarias*

• Trabalho social 
ambiental*

Televisao, Filmes e Novas 
Midias
• Estudos Criticos* 
• Produção* 

*Esta area e uma enfasis 
ou specializacao oferecida 
dentro do progama

**Esta area de concentração 
tambem oferece preparação 
para a credencial de 
licenciatura para tema unico.



ADMISSÕES DE NOVOS ALUNOS 
INTERNACIONAIS
A SDSU aceita candidaturas de novos alunos internacionais entre 1º de outubro  
de 2018 e 1º de abril de 2019 para o período com início no outono de 2019.  
A SDSU não oferece admissões na primavera. Para informações detalhadas, acesse 
www.sdsu.edu/intladmissions.

Você pode se candidatar a novo aluno na SDSU se:
• ainda não concluiu o ensino médio, mas tem previsão de obter o diploma  

até a primavera de 2019, ou
• concluiu o ensino médio, mas não fez cursos de faculdade/universidade após 

a conclusão. 

PASSOS PARA SE CANDIDATAR: 
Passo 1: Preencher o Formulário de Inscrição da Cal State
Preencha o formulário de inscrição em calstate.edu/apply e pague a taxa de inscrição 
não reembolsável de US$ 55 USD.

Passo 2: Criar uma Conta no Portal de Internet da SDSU
Depois de enviar a inscrição, você receberá um e-mail da SDSU solicitando  
que crie uma conta no Portal de Internet da SDSU para monitorar a situação  
de sua candidatura. 

Passo 3: Enviar os históricos escolares oficiais do ensino médio
Devem ser enviados históricos escolares oficiais de todas as escolas de ensino 
médio frequentadas. Os históricos devem ser apresentados no idioma original, 
com tradução certificada para o inglês, se necessário.

Passo 4: Comprovação de Proficiência em Inglês
O domínio do inglês é essencial para o seu êxito. Se o seu idioma nativo não é inglês, 
a SDSU requer que você cumpra um dos seguintes requisitos: 

• Pontuação no TOEFL de 80 iBT/550 PBT ou superior. Os resultados dos testes 
são enviados eletronicamente do Educational Testing Service (ETS) para a SDSU 
usando o código de instituição 4682;

• Pontuação geral no IELTS de 6,5 ou superior; 
• Pontuação no PTE de 58 ou superior; ou
• Curso de inglês nível 106 do American Language Institute da SDSU, com GPA 

geral mínimo de  3,0 ou superior.

Passo 5: Enviar os resultados de SAT ou ACT 
Os candidatos que cursaram uma escola nos EUA ou credenciada pelos EUA no 
exterior devem enviar os resultados do teste SAT ou ACT. Os resultados dos testes 
devem ser enviados eletronicamente para a SDSU usando os códigos de instituição: 
4682 (SAT) ou 0398 (ACT).

ANUIDADE E TAXAS PARA ALUNOS 
INTERNACIONAIS 
Os alunos internacionais aceitos na SDSU devem apresentar documentação financeira 
como comprovação de recursos financeiros para no mínimo um ano acadêmico 
(nove meses). Um I-20 da SDSU será emitido depois que o Formulário de Declaração 
Financeira da SDSU e os documentos financeiros de apoio forem aprovados 
pelo Escritório de Admissões Internacionais da SDSU.  Acesse www.sdsu.edu/
internationalfees para mais informações.

Estimativa de Custos para a Graduação
Anuidade Básica e Taxas  ....................................................US$ 7.488
Anuidade para Não-Residentes*  ......................................US$ 11.880
Hospedagem e Alimentação no Campus .......................US$ 16.735
Seguro Saúde  .........................................................................US$ 1.281
Livros, Suprimentos, Transporte  .......................................US$ 3.459
TOTAL  .....................................................................................US$ 40.843

* A taxa de anuidade para não-residentes de US$ 396 por unidade baseia-se no registro  
recomendado de 15 unidades por semestre. 



TRANSPORTE
A Central de Trânsito da SDSU conecta o campus com rotas de ônibus e bonde 
que atendem a grande San Diego, incluindo o aeroporto, estações de trem, praias, 
shopping centers, o centro de San Diego e atrações locais.    

HOSPEDAGEM
Todos os novos alunos internacionais de fora da área de admissão local da SDSU 
devem morar no campus durante os dois primeiros anos de estudo. Os custos 
variam dependendo do tipo de hospedagem e do plano de refeições selecionado. 
Acesse housing.sdsu.edu para mais informações.

PORQUE SDSU? 
Ning Li 

Curso em Contabilidade

Do Zhengzhou, Henan, 
China  

“Eu me senti muito 
acolhida quando cheguei 
na California e no 
campus de SDSU!  
Os professores e 
instrutores são muito 
gentis e me ajudaram 
a conseguir a  
oportunidade de 
trabalhar no campus! 
Essa experiência esta 
me ajudando a crescer 
tanto profissionalmente 
quanto pessoalmente.“

Anas Alhaddad

Curso em Engenharia 
Ambiental

Do Al Zahra, Kuwait 

“SDSU tem uma  
diversidade enorme  
de professores e 
alunos, o que me deu 
a oportunidade de 
aprender muito! Tenho 
certeza que essas 
experiências vão me 
ajudar a ter success 
depois de me formar!“

Julia Abegg Machado

Curso em  
Administração

Do Porto Alegre, Brasil 

“Eu escolhi SDSU 
porque o campus  
é lindo e o clima é 
perfeito! Participar  
da Fraternidade de 
Business de SDSU  
esta me dando a 
oportunidade de me 
conectar com alunos 
de todas as partes  
do mundo!“



CENTRO PARA ALUNOS INTERNACIONAIS
O Centro para Alunos Internacionais (ISC, International Student Center) oferece 
diversas atividades culturais, educativas e sociais ao longo do ano para enriquecer 
a sua experiência na SDSU. Os serviços do  ISC incluem a Orientação para Novos 
Alunos Internacionais, um programa de mentoria, orientação sobre imigração, 
eventos internacionais semanais e a Associação de Alunos Internacionais da SDSU. 
Para mais informações, acesse www.isc.sdsu.edu.

VIDA ESTUDANTIL 
Estudar na San Diego State University envolve mais do que ir às aulas.  Existem 
diversas formas de participar das atividades do campus, desfrutando do estilo de vida 
do Sul da Califórnia. Estas são algumas formas divertidas de se envolver no campus 
e explorar a “Melhor Cidade dos EUA”:

• Noites Astecas: Comemore o início de cada semestre com uma semana  
de eventos, como shows, filmes e festivais.

• Shows no Campus: Reserve um tempo para ver sua banda favorita na Viejas 
Arena ou no Cal Coast Credit Union Open Air Theatre no campus.

• Zoológico de San Diego: O Zoológico de San Diego, famoso no mundo inteiro, 
hospeda mais de 3.700 animais raros e em risco de extinção, representando 
mais de 650 espécies.

• Centro Aquático de Mission Bay: Aprenda a surfar, velejar e andar de caiaque 
em uma das maiores instalações aquáticas instrucionais do mundo, localizada 
em uma das praias famosas de San Diego.

• Parque Balboa: Explore o parque urbano com 4,9 km2 de San Diego, com museus, 
artes e atrações culturais.  

A ASSOCIAÇÃO DE ALUNOS INTERNACIONAIS
Envolver-se com a Associação de Alunos Internacionais (ISA, International Student 
Association) é uma forma excelente de enriquecer a sua experiência na SDSU 
e fazer novos amigos. 

ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS
Com mais de 350 organizações estudantis na SDSU, será fácil encontrar algo 
adequado aos seus interesses.

ESPORTES E RECREAÇÃO
Os alunos da SDSU têm entrada GRATUITA em todos os eventos esportivos. 
Compartilhe o entusiasmo de assistir seus colegas Astecas jogarem em uma 
de nossas equipes de nível nacional. Além disso, na SDSU, todos os alunos têm 
a oportunidade de treinar como um atleta no Centro Recreativo Asteca (ARC, Aztec 
Recreation Center). O ARC é uma academia de última geração que oferece aulas de 
exercícios, esportes em área fechada e uma parede de escalada. 

AMERICAN LANGUAGE INSTITUTE
O programa de Inglês para Fins Acadêmicos (EAP, English for Academic Purposes) 
do American Language Institute da SDSU foi desenvolvido para alunos com todos os 
níveis de fluência em inglês que planejam estudar em uma faculdade ou universidade 
nos EUA em nível de graduação. O curso EAP prepara os alunos para os testes 
TOEFL e IELT.

ADMISSÃO CONDICIONAL 
Os alunos que cumprirem os requisitos para admissão na SDSU mas não comprovarem 
proficiência em inglês poderão ser convidados para cursar o programa de Inglês 
para Fins Acadêmicos (EAP, English for Academic Purposes) do American Language 
Institute da SDSU. Os alunos do American Language Institute que concluírem o curso 
Nível 106 com média 3,0 serão dispensados do TOEFL/IELTS para a SDSU. Para mais 
informações, acesse www.sdsu.edu/ali.



ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Office of International Admissions 
San Diego State University 
5500 Campanile Drive 
San Diego, CA  92182-7455 
EUA

VISITE-NOS  
Escritório: Student Services West 1575

Horário: Segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 16h

Visitas ao Campus: www.sdsu.edu/campustours

PARA MAIS INFORMAÇÃO

Inscreva-se em www.sdsu.edu/mysdsu para receber informações 
importantes sobre o processo de admissão e a vida estudantil na San Diego 
State University.

   

Enrollment Services, 8/2018

Pesquisa: SDSUAdmissions

QQ: 1057078426

Página de Internet:  
www.sdsu.edu/intladmissions

E-mail: intladmission@sdsu.edu

Telefone: +1 (619) 594-1847

ID do WeChat:  SDSU_Intladmission


