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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 97 programas de 
graduação. Associando o vigor de uma universidade de pesquisa com um corpo 
docente dedicado que apoia inovação e descoberta, a SDSU fornece a base 
de que você precisa para concretizar seu mais alto potencial acadêmico.

LOCALIZAÇÃO
Bem-vindos à segunda maior cidade da Califórnia. San Diego é líder nos setores de 
biotecnologia, engenharia, ciências da vida, cibersegurança, inovação e tecnologia, 
cuidados de saúde, e viagens e turismo. A região de San Diego reúne dezenas de 
comunidades internacionais, costeiras, montanhosas e urbanas, todas disponíveis 
para a sua exploração.

Conhecida por seu clima perfeito durante o ano inteiro e quilômetros de 
praias arenosas, San Diego tem temperatura diária média de 21°C. Acesse 
sdsu.edu/location para saber mais sobre San Diego.Nº 1

entre as universidades estaduais 
da Califórnia em apoio federal 
às pesquisas, e uma das principais 
universidades públicas de pesquisa 
na Califórnia.

Nº 9
nacionalmente em desempenho 
de índice de graduação, com base 
nos rankings mais recentes de 
faculdades da revista U.S. News 
and World Report. 

Mais de 
400.000
ex-alunos orgulhosos, que fornecem 
uma rede sólida de mentores, 
e oportunidades de estágios 
e empregos para os nossos alunos.

O ranking das
385 melhores 
faculdades
na edição de 2021 da Princeton Review 
reconhece a excelência acadêmica, 
a acessibilidade econômica e as 
perspectivas de carreira da SDSU, 
entre outros fatores.

Entre as 
35 melhores
nos Estados Unidos por diversidade 
étnica, de acordo com a revista U.S. 
News and World Report.

34.512 
alunos (30.142 de graduação  
e 4.370 de pós-graduação)

Distâncias?
16 km ............ Praias
16 km ............ Centro
80 km ........... Montanhas
120 km ......... Desertos
153 km .......... Disneyland
193 km .......... Los Angeles
563 km ......... Phoenix
805 km ........ San Francisco



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

A SDSU OFERECE OS SEGUINTES PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO:

Administração de Recreação 
Administração de  
Recursos Humanos
Administração Pública 
•  Urbanismo* 

Alemão
Alimentos e Nutrição 
Antropologia 
Arte**
• Arquitetura de Interiores* 
• Artes de Estúdio* 
• Design Aplicado* 
• Design Gráfico* 
• Escultura* 
• História da Arte* 
• Multimídia e Fotografia* 
• Pintura e Gravação* 

Artes Teatrais 
• Design e Tecnologia* 
• Performance* 
•  Teatro Jovem* 

Astronomia 
Biologia**
• Biologia Celular  

e Molecular* 
• Biologia Evolucionária* 
• Biologia Marinha* 
• Ecologia* 
• Zoologia* 

Ciência da Computação 
Ciências Ambientais 
Ciências da Fala,  
Linguagem e Audição^ 
Ciências Físicas** 
Ciências Geológicas

Ciências Políticas 
Ciências Sociais** 
Cinesiologia 
•  Especialista em  

Preparo Físico* 
•  Generalista em  

Ciências de Exercícios* 
•  Terapia Pré-Física* 

Clássicos 
Comunicação 
Comunicação de Saúde 
Dança 
Desenvolvimento Infantil^
Economia 
• Análise Quantitativa* 
• Economia Internacional* 
• Políticas Públicas*

Educação Vocacional
Empreendedorismo
Enfermagem^ 
Engenharia
• Bioengenharia*
• Engenharia Aeroespacial
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia 

de Computação
• Engenharia 

de Construção
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica 

Engenharia Elétrica
Espanhol** 

Estatística 
•  Ciência Atuária* 
• Ciências de Dados* 

Estudos Africanos 
Estudos Asiáticos 
• Estudos Chineses  

e Idioma Chinês* 
Estudos Chicanos 
Estudos de Retórica  
e Redação 
Estudos Europeus
Estudos Femininos 
Estudos Indigenistas  
Americanos 
Estudos Interdisciplinares 
Estudos Internacionais 
Comparados 
Estudos Islâmicos e Árabes 
Estudos Judaicos 
Modernos 
Estudos Latino-
Americanos 
Estudos Liberais 
• Ciências*^ 
• Educação Fundamental*^ 
• Educação—Generalista*^
• Formação de Professores 

Integrada com 
Credencial para Ensino 
de Várias Disciplinas*^

• Matemática*^ 
• Programa de Formação 

de Professores Integrada 
com Credencial para 
Ensino Bilíngue de  
Várias Disciplinas*^ 

Estudos Religiosos 
Estudos sobre a Rússia  
e a Europa Central 
Estudos sobre Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, 
Transgêneros, Queer  
e Mais (LGBTQ+)
Estudos Urbanos 
Filosofia 
Física 
Físico-química 
Francês 
Geografia
• Água, Clima  

e Ecossistemas*
• Ciência e Tecnologia da 

Informação Geográfica*
• Geografia Geral*
• Geografia Humana  

e Estudos Globais*
• Meio Ambiente, 

Sustentabilidade  
e Políticas*

Gerenciamento  
de Construções
Gerontologia 
História 
Hospitalidade  
e Administração  
de Turismo 
• Operações  

e Administração  
de Hotéis* 

•  Operações  
e Administração  
de Jogos Tribais*

•  Operações  
e Administração  
de Restaurantes* 

• Operações e 
Administração de 
Reuniões e Eventos* 

Humanidades 
•  Humanidades Europeias* 

Idioma, Cultura  
e Sociedade 
Inglês** 
Japonês 
Jornalismo 
•  Estudos de Mídia* 
•  Publicidade* 
•  Relações Públicas* 

Justiça Criminal 
Linguística 
Literatura Comparada 
Matemática** 
•  Ciências* 
• Ciências da 

Computação* 
• Formação Integrada  

para Professores  
de Matemática*^ 

• Matemática Aplicada* 
Microbiologia 
• Ciência Laboratorial 

Clínica* 
Música 
Negócios 
• Administração
• Contabilidade
• Finanças
• Imóveis 
• Marketing
• Negócios em Geral
• Negócios Internacionais
• Serviços Financeiros
• Sistemas de Informação

Psicologia 
• Neurociências* 

Química** 
• Bioquímica*
• Certificado ACS 

(opcional) 
• Formação Integrada  

para Professores  
de Química*^ 

Russo** 
Saúde Pública 
Segurança Internacional  
e Resolução de Conflitos 
• Cooperação, Conflitos  

e Resolução de Conflitos* 
• Justiça no  

Sistema Global* 
• Meio Ambiente  

e Segurança* 
Sociologia 
Sustentabilidade 
Televisão, Cinema  
e Novas Mídias 
•  Estudos Críticos* 
•  Produção* 

Trabalho Social 
• Gestão de Casos de 

Punições Comunitárias*
• Trabalho Social 

Ambiental*

*Esta é uma ênfase ou 
especialização oferecida 
dentro da habilitação 

**Esta área de concentração 
também oferece preparação 
para a credencial de 
licenciatura para tema único

^A admissão em programas de 
preparação para licenciatura 
e credenciamento não garante 
que os alunos obterão a licença 
ou a credencial. Acesse  
sdsu.edu/majors para obter 
mais informações.



ADMISSÕES INTERNACIONAIS 
DE PRIMEIRO ANO
É hora de descobrir seus sonhos e torná-los realidade com o apoio da comunidade 
da SDSU. A SDSU aceita candidaturas internacionais de primeiro ano entre 1º de 
outubro de 2021 e 1º de abril de 2022 para o período com início no outono de 2022. 
A SDSU não oferece admissões na primavera. 

Prazos para Candidaturas
• Prazo para Consideração Antecipada—30 de novembro de 2021 

Os alunos que enviarem documentação completa até este prazo serão 
notificados sobre uma decisão no início de janeiro.

• Prazo Normal—1º de abril de 2022 
Os alunos que enviarem documentação completa até este prazo serão 
notificados sequencialmente. 

Você pode se candidatar como aluno de primeiro ano na SDSU se:
• ainda não concluiu o ensino médio, mas tem previsão de obter o diploma até 

a primavera de 2021, 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$ 70.

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 do ensino médio
Devem ser enviados históricos escolares não oficiais de todas as escolas de ensino 
médio frequentadas. Os históricos devem ser carregados pelo portal de Internet da 
SDSU 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; ou

• Pontuação geral no IELTS de 6,5 ou superior; ou
• Pontuação geral no PTE de 58 ou superior; ou
• Pontuação geral no Teste de Inglês Duolingo de 105 ou superior; ou
• Curso de inglês nível 106 do American Language Institute da SDSU, com GPA 

geral mínimo de 3,0 ou superior.

CUSTOS 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 sdsu.edu/internationalfees 
para obter mais informações.

Anuidade Básica e Taxas  .........................................US$ 8.136
Anuidade para Não Residentes*  ...........................US$ 11.880
Hospedagem e Alimentação no Campus** ........US$ 19.330
Seguro Saúde ..............................................................US$ 1.703
Livros, Suprimentos, Transporte** .........................US$ 4.018
TOTAL*** .....................................................................US$ 45.067

** A anuidade para não residentes baseia-se em 15 unidades por semestre a US$ 396 por unidade.

** Todos os alunos de primeiro ano que concluírem o ensino médio fora da área de admissão local da 
SDSU moram no campus durante dois anos. Confira o cronograma de pagamentos para alimentação 
e hospedagem no campus em housing.sdsu.edu. 

Observação sobre os custos: A CSU esforça-se ao máximo para minimizar os custos para os alunos. 
Pode ser necessário aumentar as tarifas listadas em tabelas publicadas ou contas de alunos quando 
o financiamento público for inadequado. Portanto, a CSU deve se reservar o direito, mesmo depois que as 
tarifas forem cobradas inicialmente ou os pagamentos iniciais tiverem sido realizados, de aumentar ou 
modificar qualquer preço publicado. Todos os preços publicados, com exceção de tarifas obrigatórias para 
todo o sistema, estão sujeitos a mudança sem aviso prévio, até a data em que as aulas para um semestre 
ou trimestre específico começarem. Todos os preços publicados pela CSU devem ser considerados 
como estimativas sujeitas a alteração mediante aprovação do Conselho de Trustees, do Chanceler ou 
dos Reitores, conforme apropriado. As mudanças nas tarifas obrigatórias para todo o sistema serão 
realizadas em conformidade com os requisitos da lei Working Families Student Fee Transparency and 
Accountability Act (Seções 66028-66028.6 do Código de Educação).



Nº 14 
entre as universidades públicas dos 
Estados Unidos para empreendedorismo, 
de acordo com a revista U.S. News and 
World Report. 

US$ 140,6 milhões 
em bolsas para 2020-21, mantendo 
as pesquisas da instituição em meio 
a uma pandemia global.

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
Fazer a transição para a vida universitária é mais fácil se você morar no campus 
da SDSU. As comunidades residenciais fornecem uma rede de apoio sólida em seu 
ambiente de moradia e oportunidade para fazer amizades profundas. Todos os novos 
alunos internacionais com origem 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 saber como é morar no campus.

POR QUE A SDSU? 
Os alunos e o sucesso dos alunos estão no centro de tudo o que fazemos. Você 
desfrutará de experiências educacionais transformadoras, como laboratórios 
de pesquisa de graduação e espaços de laboratório dentro e fora do campus, 
oportunidades de empreendedorismo, estágios e orientação profissional. Nossos 
diplomados são inovadores, criadores de conhecimento e cidadãos globais que 
estão bem preparados para o mundo real.

10.500 
alunos conectam-se com ex-alunos 
e profissionais que fornecem 
orientação profissional a cada ano 
pelo Programa de Mentoria Aztec.

8.500 
alunos aproveitam os estágios 
todos os anos.



CENTRO PARA ALUNOS 
INTERNACIONAIS
O Centro para Alunos Internacionais (ISC, International Student Center) oferece 
uma gama completa de programas e serviços para promover o sucesso dos alunos, 
perspectivas globais, consciência intercultural e cooperação internacional. Os 
serviços do ISC incluem Orientação para Novos Alunos Internacionais, um programa 
de mentoria, orientação sobre imigração, eventos internacionais semanais 
e a Associação de Alunos Internacionais da SDSU. Para obter mais informações, 
acesse sdsu.edu/internationalstudents.

VIDA ESTUDANTIL 
A SDSU oferece o apoio de uma comunidade que ajudará você a explorar novos 
interesses, encontrar sua paixão, e se preparar para o sucesso pessoal e profissional. 
Existem diversas formas de participar das atividades do campus, desfrutando do 
estilo de vida do Sul da Califórnia, incluindo:

• Noites Aztec: 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 teatro ao ar livre Cal Coast Credit Union no campus.

• 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.

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 300 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 da 
temporada regular do Aztec com um cartão RedID da SDSU válido, enquanto 
durarem os estoques. Compartilhe o entusiasmo de assistir seus colegas do Aztec 
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 Aztec 
(ARC). O ARC é um ginásio de última geração com 7.500 m2, que oferece aulas de 
ginástica, esportes em área fechada e uma parede de escalada. 

PERCURSOS UNIVERSITÁRIOS
Nosso programa University Pathway, por meio do SDSU Global Campus, ajuda você 
a obter as ferramentas necessárias para ter sucesso em um programa de graduação 
na San Diego State University ou em outro lugar.

PROGRAMA DE PERCURSO DE GRADUAÇÃO 
O Programa de Percurso de Graduação (UPP, Undergraduate Pathway Program) da 
SDSU garante a admissão dos alunos em um programa de graduação da SDSU após 
a conclusão bem-sucedida dos estudos do UPP. Enquanto estiver no programa UPP, 
você começará a ganhar créditos para o seu diploma da SDSU, antes da matrícula. 
O programa UPP combina cursos com créditos da SDSU e ensino de inglês para 
estrangeiros, aconselhamento acadêmico individual, e experiências acadêmicas 
e culturais imersivas. Nossa equipe dedicada do UPP da SDSU ajudará os alunos 
a fazerem uma transição fácil para a vida de estudante nos Estados Unidos e na SDSU.

Se você deseja se concentrar em melhorar seu inglês acadêmico antes de se 
inscrever em qualquer curso com créditos da SDSU, inscreva-se em nosso programa 
de Inglês para Fins Acadêmicos (EAP, English for Academic Purposes). Os alunos 
internacionais elegíveis podem receber admissão condicional na SDSU e obter uma 
isenção do TOEFL/IELTS, sem fazer nenhum curso com crédito da SDSU. 

Acesse sdsu.edu/upp para obter mais informações.



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

Página de Internet:  
sdsu.edu/intladmissions
E-mail: intladmission@sdsu.edu

CONEXÃO VIRTUAL
Junte-se a nós durante o horário de atendimento e os eventos virtuais.

Reúna-se com um Orientador de Admissões  
admissions.sdsu.edu/contact/international

Visitas virtuais
sdsu.edu/virtualvisits

Tour virtual 
sdsu.edu/virtualtour

Serviços de Matrícula, 8/2021

@SDSUAdmissions

@SanDiegoStateUniversity

QQ: 1057078426

ID do WeChat: SDSU_Intladmission

SOLICITE INFORMAÇÕES
Inscreva-se em sdsu.edu/stayconnected 
para receber informações importantes 
sobre a San Diego State University  
e o processo de admissão. 




