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Bolsas de estudos para alunos 
estrangeiros 2021

57%
dos candidatos internacionais 
ao primeiro ano aceitos para 
o segundo semestre de 2020 
receberam 

BOLSA 
ACADÊMICA



BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS ESTRANGEIROS
A Miami University oferece quatro oportunidades de bolsas de estudo para alunos estrangeiros do primeiro ano que enviarem inscrições 
preenchidas e atenderem aos requisitos para admissão completa para o terceiro trimestre de 2021. As bolsas de estudo são baseadas na 
disponibilidade e estão sujeitas a mudanças. 

Miami University: Oportunidades iguais na educação e no trabalho.
PRODUZIDO PELA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DA UNIVERSIDADE  1.5K/10/20

Uma concessão de elite que oferece aos melhores e mais 
brilhantes alunos e líderes do século XXI uma experiência 
excepcional e inigualável na faculdade, juntamente com uma 
bolsa de estudos renovável de quatro anos, cobrindo 
mensalidades, taxas, alojamento e alimentação. Outros benefícios 
incluem um subsídio para enriquecimento de currículo 

acadêmico no valor de US$ 5.000,00 e programação exclusiva 
para bolsistas Presidential Fellows. Os alunos que quiserem ser 
considerados para o PFP, a bolsa de estudos mais seletiva da 
Miami, precisam se inscrever para admissão até 1.º de dezembro 
e enviar a inscrição complementar do PFP. 

Esta bolsa de estudos baseada em mérito para candidatos 
internacionais de destaque oferece financiamento de US$ 
2.000,00 a US$ 16.000,00 por ano. Os valores das concessões 
são determinados pelos registros acadêmicos, pontuações em 

exame de conhecimento da língua inglesa e outros fatores recebidos 
pela Miami University no momento da inscrição. Não é necessária 
nenhuma inscrição para bolsa de estudos separada.

A Miami University oferece bolsas de estudos por mérito garantidas 
para alunos do ensino médio que se candidatarem para admissão e 
estiverem inscritos como alunos em tempo integral no campus de 
Oxford da Miami University até o terceiro trimestre de 2021. Para 
ganhar uma bolsa de estudos, os alunos precisam se inscrever para 
admissão até o prazo previsto e atender aos critérios acadêmicos 

mínimos listados abaixo. O valor da concessão é determinado pelos 
registros acadêmicos, pontuações em exame de conhecimento da 
língua inglesa e outros fatores recebidos pela Miami University no 
momento da inscrição. Não é necessária nenhuma inscrição para 
bolsa de estudos separada.

A Bolsa #YouAreWelcomeHere reconhece os estudantes 
estrangeiros promissores com uma visão para melhorar o 
conhecimento intercultural. Como instituição participante desse 
programa, a Miami University concederá duas bolsas de estudo 

renováveis anuais, cobrindo um mínimo de 50% do custo da 
matrícula. A Bolsa #YouAreWelcomeHere exige uma inscrição 
separada.

Bolsa de estudos #YouAreWelcomeHere  
PRAZO DE INSCRIÇÃO – 1.º DE DEZEMBRO DE 2020

Bolsa de estudos universitários por mérito  
PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA APRECIAÇÃO PRIORITÁRIA – 1.º DE DEZEMBRO DE 2020

Bolsa de estudos para alunos estrangeiros  
PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA APRECIAÇÃO PRIORITÁRIA – 1.º DE DEZEMBRO DE 2020

Programa Presidential Fellows (PFP)  
PRAZO PARA INSCRIÇÃO – 1.º DE DEZEMBRO DE 2020

 

GPA* DO ENSINO MÉDIO VALOR ANUAL PARA NÃO RESIDENTE**

3.95 ou mais De US$ 21.000,00 à
ANUIDADE COMPLETA

3.75 a 3.94 De US$ 16.000,00 a US$ 20.000,00

3.60 a 3.74 De US$ 11.000,00 a US$ 15.000,00

3.50 a 3.59 De US$ 5.000,00 a US$ 10.000,00

*    Para as bolsas de estudo baseadas em mérito descritas acima, a Miami University calcula um valor equivalente ao GPA dos EUA, 
em uma escala que vai até 4.0, para todos os candidatos internacionais formados fora do sistema educacional dos EUA. Para 
estudantes estrangeiros oriundos de escolas de ensino médio dos EUA (ou aqueles que seguem um sistema de grades e currículos 
de escolas de ensino médio dos EUA), a Miami University recalculará seu GPA da mesma forma que fazemos com outros estudantes 
de escolas dos EUA. Veja mais informações sobre bolsas de estudo para estudantes internacionais no site MiamiOH.edu/admission/
international.

** As bolsas de estudo são renováveis por até quatro anos, desde que os alunos atendam às exigências de renovação.
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