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Perguntas frequentes
O que um curso na área de humanas pode representar para você?
Na Hofstra, os cursos de humanas e os principais requisitos do programa são 
concluídos simultaneamente, para encorajá-lo a combinar o conhecimento 
que adquiriu nos dois cursos. Você vai aperfeiçoar suas habilidades de 
comunicação oral e escrita e desenvolverá o pensamento crítico. Os alunos 
da Hofstra saem da escola com uma permanente sede de saber.

A Hofstra tem Turmas Especiais de Alunos Avançados (Honors College)?
Sim! Os alunos convidados a estudar no Honors College fazem trabalhos  
e cursos adicionais dentro de um contato mais estreito com os professores. 
Alunos de todas as áreas podem concorrer ao Honors College e são 
notificados sobre a sua admissão várias semanas após a admissão normal  
na Hofstra.

Existem programas de pós-graduação disponíveis?
A Hofstra University oferece mais de 150 cursos de pós-graduação e mais  
de 100 opções de formação dupla (graduação e pós-graduação) na  
Frank G. Zarb School of Business (Escola de Administração de Empresas);  
na School of Education (Escola de Educação), departamento de Saúde e 
Serviços Sociais; na School of Communication (Escola de Comunicação);  
e na Hofstra College of Liberal Arts and Sciences (Faculdade de Artes e 
Ciências). Para obter mais informações, visite hofstra.edu/graduate.
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Por que escolher a 
Hofstra University?
A Hofstra tem um compromisso com a diversidade e considera os estudantes 
internacionais membros essenciais do nosso corpo estudantil. A Hofstra conta 
com excelentes professores, oferece uma grande variedade de oportunidades 
culturais e de estágio na cidade vizinha de Nova York, tem amplos recursos 
acadêmicos e suas instalações estão entre as melhores dos Estados Unidos.

Na Hofstra você pode ter certeza de que:
• Seus professores serão docentes experientes (contamos com 1.165 

professores) que incluem bolsistas da Fulbright, cientistas de elite e 
beneficiários do programa Guggenheim Fellowships. Noventa e três por 
cento dos professores que trabalham em tempo integral possuem o diploma 
mais avançado da área em que lecionam.

• Vai trabalhar com ferramentas e equipamentos avançados, incluindo uma 
das únicas salas que simulam o pregão da Bloomberg nos EUA, estúdios 
profissionais de produção de TV e cinema, laboratórios avançados e uma 
biblioteca com 1,2 milhão de volumes impressos que oferece acesso on-
line diariamente, 24 horas por dia, ao texto completo de mais de 49.000 
publicações especializadas e 47.000 livros eletrônicos. 

• Escolha o seu futuro. Existem aproximadamente 140 opções de cursos 
de graduação em artes e ciências, negócios, comunicação, educação, 
engenharia, saúde e serviços sociais, direito e cursos avançados.
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A região Nordeste dos Estados Unidos tem uma área relativamente 
pequena, mas é densamente habitada por mais de 53,5 milhões de 
pessoas. O estado de Nova York contém a maior e mais conhecida 
cidade do país, a cidade de Nova York que tem 8 milhões de habitantes. 
A cidade de Nova York é um centro internacional de comércio, de 
entretenimento, de publicações, de moda e de pesquisa. Os ônibus  
da Hofstra oferecem transporte gratuito até as estações de trem locais 
que permitem fácil acesso à cidade de Nova York.

O campus da Hofstra tem um jardim botânico e museu reconhecido 
nacionalmente. As ruas parecem jardins e os prédios são cobertos por 
trepadeiras. O clima é afetado pelas mudanças das quatro estações e os 
invernos são amenos. Na primavera, a Hofstra comemora a sua origem 
holandesa com milhares de tulipas nos jardins do campus. O campus 
também tem um santuário de pássaros, um observatório e três galerias 
de arte. O campus também conta com uma piscina coberta de tamanho 
olímpico, academia de exercícios, mercado e agência bancária. Muitos 
estudantes vivem no campus em um dos nossos 37 edifícios residenciais.

Benefícios da localização da Hofstra
• A Hofstra oferece aos estudantes a oportunidade de viver e aprender 

no nosso campus de 97 hectares, com fácil acesso às oportunidades 
acadêmicas, culturais e de carreira da cidade de Nova York, que 
fica a apenas 40 quilômetros de distância. A proximidade à cidade 
de Nova York atrai estudantes de mais de 60 países, bem como 
professores, artistas e políticos do mundo todo. 

•	Long	Island	tem	praias	de	areias	brancas,	parques	e	várias	
atividades culturais.

•	Uma	mistura	de	atividades	culturais,	sociais,	atléticas	e	recreativas	
diversas oferece uma experiência universitária plena.

Localização da Hofstra:  
O Nordeste dos EUA 
u



u Você está pronto para aprender mais sobre a Hofstra?  
Teremos o prazer de responder a qualquer pergunta que você tenha. 
Entre em contato conosco por correio convencional, telefone ou e-mail: 
 
International Admissions Office (Admissões)
Hofstra	University	•	Hempstead,	NY	11549-1000	EUA
Telefone: 516 463 6700 •	E-mail:	internationaladmission@hofstra.edu	•	Web:	hofstra.edu

A Hofstra University representada  
estatisticamente, 2011–2012:
•	Estudantes	de	graduação:	6.636
•	Estudantes	de	pós-graduação:	2.845
•	Eventos	culturais	por	ano:	mais	de	500
•	Número	de	alunos	internacionais:	673
•	Clubes	e	organizações	estudantis:	203
•	Áreas	de	formação	e	programas	de	graduação:	cerca	de	140
•	Edifícios	residenciais:	37
•	Tamanho	médio	das	classes	dos	cursos	de	graduação:	21
•	Refeitórios	e	restaurantes	no	campus:	20
•	Teatros	no	campus:	6
•	Custo	dos	cursos	de	graduação,	incluindo	taxas	(ano	acadêmico):	$34.150
•	Edifício	residencial:	$8.150	por	ano	acadêmico	(edifícios	de	vários	andares,	 
   quarto para duas pessoas, inclui acesso gratuito à lavanderia)
•	Plano	de	refeições:	$3.500	por	ano	acadêmico	(plano	de	nível	C)

Alguns fatos interessantes sobre  
a Hofstra:
•	O	debate	presidencial	dos	EUA	que	ocorrerá	no	dia	16	de	outubro	de	2012	

será realizado na Hofstra, uma das duas únicas escolas a receber este tipo de 
evento (o debate entre Barack Obama e John McCain de 2008 foi realizado 
na Hofstra). 
•	A	Hofstra	oferece	mais	de	100	cursos	de	graduação	duplos,	permitindo	aos	

alunos economizar tempo e obter um diploma de graduação e de mestrado 
ao mesmo tempo. 
•	A	Escola	de	Medicina	North	Shore-LIJ	da	Hofstra	aceitará	60	novos	

alunos em 2012 em seu programa inovador que enfatiza a tradução de 
conhecimento e entendimento em ação efetiva. 

As sete disciplinas mais populares  
entre os estudantes internacionais
1. Negócios
2. Biologia
3. Engenharia
4. Inglês

5. Ciências da saúde
6. Psicologia
7. Matemática
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M
atrícula

A Hofstra University oferece bolsas de estudo por 
mérito acadêmico a estudantes internacionais. 
Para concorrer, envie os resultados do seu exame 
SAT ou ACT juntamente com a sua inscrição. 
Todos os estudantes concorrem automaticamente 
às bolsas de estudo, você não precisa se inscrever 
para isso. 

Não há uma pontuação mínima exigida, contudo  
a pontuação média dos SATs dos alunos da 
Hofstra é de 1171 (a pontuação máxima é 1600) 
ou uma pontuação composta de ACT igual a 25.

Verifique as seguintes fontes de auxílio financeiro:
•	Recursos	familiares 
•	Ajuda	oferecida	pelo	seu	país 
•	Empréstimos 
•	Organizações	internacionais 
•	Programas	de	cooperação,	 
   bolsas de pesquisa ou estágios

Financiamento  
de seus estudos  

Calendário do Aluno: 
O gráfico a seguir é uma recomendação das principais atividades que você deve concluir antes 
de fazer a matrícula na Hofstra University (começando três anos antes da matrícula).

36 meses 30 meses 24 meses 18 meses 12 meses 6 meses

Programas de pesquisa de interesse no website da Hofstra em hofstra.edu. Obtenha informações sobre cursos, professores  
e organizações estudantis que enriquecerão a sua experiência.

Faça os exames TOEFL ou IELTS se o seu idioma natal não for o 
inglês. Os falantes da língua inglesa devem fazer os exames SAT ou 
ACT, que também são necessários para os candidatos interessados 

em bolsas de estudo.

Inscreva-se usando o aplicativo on-line da 
Hofstra ou o aplicativo comum disponível em 

hofstra.edu/apply.

Entregue os documentos de comprovação 
financeira necessários para obter o visto de 

estudante (F-1). (Carta ou extrato de banco). 

Reserve a sua vaga  
na Hofstra pagando  
a taxa de reserva.



Recursos para ajudá-lo no processo de  
procura e inscrição em universidades
Todas estas instituições e recursos  
se dedicam a ajudar os estudantes  
internacionais.

Obtenha mais informações sobre a  
admissão de alunos internacionais  
na Hofstra University.  
www.hofstra.edu/international

O Intitute of International Education  
é uma organização sem fins lucrativos  
que oferece serviços a todos os alunos, 
além de oferecer informações sobre  
financiamento a alunos estrangeiros.  
www.iie.org

EducationUSA promove o ensino superior  
nos Estados Unidos com o apoio do Governo 
Americano e tem escritórios no mundo todo. 
www.educationUSA.info

 
O Regional Education Advising Coordinators 
aconselha estudantes internacionais sobre 
cursos nos Estados Unidos.  
www.educationUSA.info/centers.php

O Departamento de Estado dos EUA  
oferece informações detalhadas sobre 
como obter um visto em seu website. 
www.travel.state.gov/visa

As embaixadas dos EUA são um recurso 
excelente para todos que precisam  
de informações sobre como estudar  
no exterior e sobre os requisitos para 
obtenção de visto.  
www.usembassy.gov

As visitas ao campus são uma excelente 
ideia, mas se você não puder viajar até Nova 
York neste momento, faça uma visita virtual 
ao campus, o website tem vídeos e fotos. 
Leia este código com o seu smartphone,  

ou visite www.hofstra.edu/see.
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Com uma média de 21 alunos por classe e uma relação de 14 alunos por professor, 
os alunos da Hofstra recebem o melhor apoio dentro e fora da sala de aula. Todo 
aluno da Hofstra tem um conselheiro acadêmico e orientador específico, e tem 
acesso a monitores e vários outros serviços de apoio. O centro de orientação 
(Office of Orientation) e o centro de liderança e atividade estudantil (Office of 
Student Leadership and Activities), bem como o centro de serviços comunitários 
(Saltzman Community Services Center) da Hofstra também estão disponíveis aos 
alunos. Os seguranças do campus garantem a segurança na Hofstra, mas podem 
dar informações para que os alunos cheguem às suas salas de aula. O centro  
de carreira (Career Center ) oferece vários programas desenvolvidos para ajudar 
os estudantes a desenvolverem suas habilidades, aperfeiçoarem a procura de 
emprego e obterem estágios competitivos. Com frequência, os alunos da Hofstra 
recebem prêmios financeiros, bolsas de estudo e assistência financeira  
de instituições prestigiosas. 

O Centro de Programas Multiculturais e de Estudantes Internacionais da Hofstra 
University se preocupa com todos os aspectos da vida do estudante internacional. 
Os funcionários da universidade auxiliam os estudantes com conselhos sobre o 
processo de imigração e sobre as exigências de viagem e podem ajudar com os 
pedidos de treinamento prático opcional, treinamento curricular, necessidade de 
trabalho para obter renda adicional, extensões dos cursos, seguro de estudante 
internacional e renovação de vistos. Contate o Centro de Programas Multiculturais 
e de Estudantes Internacionais (Office of Multicultural and International Student 
Programs) em international@hofstra.edu ou 516 463 6976. Você pode obter mais 
informações em www.hofstra.edu/omisp.

Apoio aos  
estudantes 
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