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Então, queres
estudar nos
Estados
Unidos?
Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique
Programa de Aconselhamento Educacional

Porquê estudar nos Estados Unidos?
O sistema Educacional dos Estados Unidos valoriza a
honestidade e liberdade académica, o reflexão crítica,
pensamento independente e tomada de decisão, aprendizagem
interactiva, habilidades de liderança e diversidade.
Smithee, Greenblatt & Eland, 2004

VALORES

QUALIDADE

ESCOLHA

FLEXIBILIDADE

OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

• Instituições de nívelmundial
• Certificado de graduação
amplamente
reconhecido e aceite.

• Estruturação do seu
programa
• Mudança de área ou
escolas sem penalização.

• +4,500 universidades
acreditadas
• +600 areas de estudo

• Escolas de variadas
propinas
• Generosos apoios
Financeiros

• Acesso a trabalho, estudos e
oportunidades de estágios
• Disponibilidade de
aconselhamento vocacional.
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Moçambicanos nos Estados Unidos
Ano Académico de 2016-2017

1,078,822

37,735

68/31

120

Total de Estudantes
Internacionais

Estudantes
Africanos

Estudantes
Moçambicanos

5% do total dos admitidos em
Universisdade Americanas (20
milhões)

3.4% todos Estudantes
Internacionais

.3% de todos estudantes
Africanos

Estudantes de
Licenciatura e Pósgraduação
Moçambicanos
57% e 26% de todos
estudantes
Mocambicanos

Source: Institute of international Education, 2017 Open
Doors Report

Admissão de Estudantes Internacionais nos Estados
Unidos: 2016-2017
Posição

País

# de
Estudantes

1
2
3
4
----

Nigéria
Ghana
Kenia
África do Sul
Angola
Moçambique
Cabo Verde

10,674
3,049
3,019
1,813
1,296
120
80
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Seus 5 passos para estudar nos Estados
Unidos

Pesquise suas
opções

Financie Seus
Estudos

Complete Sua Candidate-se ao Prepare-se para
Candidatura Visto de
Sua Partida
Estudante

Antes de Começares:
PENSE e PLANEIE
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Requisitos Gerais para Admissão á Licenciatura
 Escola Secundária concluída; qualifica para as
universidades locais
 Notas altas
 Demonstrada proficiência em Língua Inglesa
 Capacidades financeiras para pagar/candidatar-se para
bolsas de estudos
 Exames necessários
 Submeta a candidatura completa

PENSE e Planeie
 Escolas estão interessadas em quem você é como uma
pessoa inteira: dentro e fora da sala de aulas: actividades
extra-curriculares são importantes!
 A admissão é baseada em quão bem VOCÊ se enquadra na
ESCOLA, e também em quão bem a Escola se assenta em
VOCÊ.
 O período de candidatura começa um ano antes da
admissão: comece cedo!
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Calendário Académico Americano
Agosto/Setembro
Setembro-Fevereiro
Março/Abril

• Início do ano académico
• Início do período de
Candidatura para o ano
seguinte

• Período de Candidatura
• Envio de admissão e
decisões de apoio
financeiro

Maio

• Prazo-limite de
Candidatura

Junho

• Fim do Ano Académico

* Muitas Escolas também oferecem candidaturas em Janeiro ao enves de Setembro, porém
o apoio financeiro é limitado.

Pesquise suas opções : 1-2 anos antes da candidatura
• O que quer estudar?
• Quais são as suas metas profissionais? Quais são
são as suas metas pessoais?
• Que tipo de escola quer frequentar? Em que
parte do país?
• Quanto será a sua contribução?
• Quando irá querer começar a estudar?
• Que tipo de curso irá querer?
• Junte informações de fontes fiáveis, porém,
tome suas próprias decisões!
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Programas do Ensino Superior Americano

Undergraduate Degree Type

Associate’s degree

• Dois anos para concluir
• Faculdades Comunitárias
• Pode concluir com um grau profissionalizante ou transferência
para o grau de Licenciatura
• Mais barato, menos selectivo, porém com menos apoio
financeiro

Grau de Licenciatura
•
•
•
•

Quatro anos para concluir
Institutos Superiores, universidade, ou instituções especializadas
Altamente flexível com uma grande variedade de cursos
Graus mais versáteis, mais apoio financeiro, porém mais caro.
EducationUSA.state.gov

Did You Know?

Passo 2: Financie os seus
Estudos
Custos podem variar
significativamente de uma
instituição para outra. Com
planeamento e pesquisas, estudar
nos E.U.A. pode ser acessível.
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Custos da Educação no Ensino Superior
• Os custos anuais gerais variam de
$15,000 a $60,000 para os
programas de Licenciatura e Pósgraduação (inclusive
propinas, taxas, e despesas de
estadia)
• Mais de 1,000 universidades
concedem pacotes de ajuda
financeira parciais e/ ou completos
para estudantes internationais
• 250 oferecem bolsas completas
para a licenciatura
• Os estudantes mais fortes são os
mais competitivos
* Source: College Board Trends in College Pricing, 2011
EducationUSA.state.gov

** Source: College Board Website, Jan 2011
***Source: EduPASS Website, Jan 2011

Redução de Custos Educacionais

Acesso a fundos
pessoais

Planear um
orçamento

• Determina quanto a sua família pode
pagar por ano.
• Bolsas completas não são fáceis de se
adquirir – presuma ter que dar uma
contribução pessoal.
• Angarie fundos adicionais de familiares e
outras fontes pessoais.

• Lembre-se que os custos em geral
incluem taxa de instrução, propinas e
outras despesas de estadia.
• Desenvolva o seu orçamento o mais
cedo possível!
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Dois Tipos de Apoio Financeiro Universitário
Baseada no Mérito
(ex. , Bolsas e & doação)
•Baseada no sucesso de
resultados:
•Académicos
•Atléticos
•Artísticos
•Liderança
•Muito competitivo

Baseada na Necessidade
(ex., empréstimo, programas
de trabalho)
• Baseada na fonte de rendimento
familiar & necessidade
financeira
• Necessita prova de necessidade
económica
• Trabalho no campus até
20hrs/semana no periodo de
aulas (40hrs/semana durante as
férias)

Fonte Primária de Financiamento
Estudantes Internacionais de Graduação, 2016 - 2017
7.9%
7.7%

4.4%

.3%

.4%
82%

Source: Institute of International
Education, 2017 Open Doors Report
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Ajuda Financeira para Licenciatura

Raramente cobre o custo
total

Deve se candidatar
cedo
- 1 de Janeiro!

Extremamente
competitiva

EducationUSA.state.gov

Reduce Educational Costs

Estratégias de Financiamento

• Encontre as melhores compras
– Procure pela mais elevada qualidade de educação
pelo menor preço.
• Pense acerca da localização
– Candidate-se para instituições em áreas com um
baixo custo de vida, como no Sul ou MédioOeste.
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Estratégias
de Financiamento
Reduce
Educational

Costs

• Pesquise por bolsas de maneira estratégica
– Procure por Faculdades que concedam o maior
financiamento para estudantes internacionais
– Candidate-se apenas para programas para os quais ês
competitivo
• Seja pró-activo
– Pesquise todas as possíveis opções meticulosamente
– Contacte Faculdades e pergunte acerca das
possibilidades de financiamento
• SUBMETA UMA FORTE CANDIDATURA!
– Tenha notas altas nos testes obrigatórios
– Candidate-se cedo e complete os formulários de forma
profissional

Reduce Edutitttttttonal Costs

Estratégias de Financiamento

LICENCIATURAS:
– Frequentar universidades comunitárias
• Baixas propinas frequentando universidades
comunitárias durante os dois primeiros anos.
• Tenha certeza que pode transferir notas para uma
instituição de quatro anos para completar o seu grau.
– Trabalhe para abdicar do pagamento de propinas
• Baseado nos resultados do primeiro ano, algumas
instituições universitárias concedem um corte parcial
nas propinas.
• Um registro acadêmico superior pode poupar-lhe
milhares de dólares.
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Admission Requirements

Passo 3. Complete a sua
Candidatura

Nos EUA , os requisitos de
candidaturas podem variar
significativamente de uma
instituição para outra.

Componentes de Candidatura
•
•
•
•
•
•
•

Formulários de Candidatura
Certificados de Notas dos 4 anos de ensino secundário
Ensaios/Carta de Motivação Pessoal
Cartas de Recomendação
Resultados de Testes Padronizados
Comprovativo de Ajuda Financeira
Taxa de Inscrição (pode ser dispensada dependendo
de certas condições económicas)
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Calendário Académico Americano
Comece a sua candidatura 6-12 meses antes de estudar. Planeie com
antecedência em relação ao tempo e esforço envolvido na preparação do pacote
de sua candidatura

Compreenda os
requisitos de sua
admissão

Escreva a sua
carta de
motivação
pessoal

Solicite suas
Cartas de
Recomendação

Reúna suas
credenciais
académicas

Faça os seus
Testes
Padronizados

Testes de Admissão
• Exigido pela maioria das escolas para medir seu
conhecimento da língua Inglesa e capacidade
acadêmica
• Pontuações elevadas nos testes são essenciais para
ajuda financeira.
• Para um bom desempenho: familiarize-se com o teste.
PRATIQUE e estude muito!
• Materiais de estudo estão disponíveis on-line, no
Centro Cultural Americano em Maputo, e nos
Cantinhos Americanos na Beira, Chimoio, e Nampula(
sala de leitura).
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Testes de Proficiência de Inglês
• Exigido por todas as faculdades dos EUA para cursos de
Licenciatura e Pós-gradução
• Demonstra sua capacidade de usar o Inglês em meios acadêmicos
• Testes de escuta, fala, leitura e escrita
– TOEFL (Teste de Inglês como Língua Estrangeira): www.ets.org/toefl
• Teste de Inglês Americano exigido pela maioria das escolas dos EUA
• Intervalo de pontuação: 0-120
• Média de pontuação mínima aceite: 90
• Faz-se no Centro Cultural Americano em Maputo, $180
– IELTS (Sistema de Testagem de Inglês Internacional): www.ielts.org/
• Teste de Inglês Britânico aceite por algumas escolas dos EUA (verifique
antes de se candidatar)
• Faz-se no British Council, 13,500 MZN

SAT
– Testa a leitura, escrita e habilidades de raciocínio em
matemática
– Exigido por 1/3 das Universidades dos EUA
– Faz-se no papel, teste de múltipla-escolha
– Escala de pontuação: 400-1600. Verifique a
pontuação mínima exigida na escola em que estiveres
interessado.
– www.collegeboard.com
– Faz-se na Escola Internacional Americana em Maputo,
$98
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Procedimentos de Candidatura
• Candidaturas online.
• Tudo tem que estar limpo e bem organizado!
• Os prazos são muito importantes! Certifique-se que
segue-os .
• Tenha sempre alguém para rever as tuas
candidaturas e ensaios.
• Crie um CV para mostrar quem voce é.

Conselho para Estudantes Interessados
Relaxe

Deixe tempo

Siga Direcções

• Seja reflexivo acerca dos teus
interesses e experiência
• Para fazer pesquisas
• Para completar as tuas
candidaturas
• Preste atenção em todas as
direcções
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Desenvolva suas
Habilidades

• Foque-se no seu desempenho académico
• Busque actividades extra-curriculares

Fortaleça o seu
Inglês

• Escute e assista fontes de notícias em
Inglês (CNN ,VOA, BBC),
• Leia revistas em Inglês, jornais, livros
disponibilizados nos Cantinhos
Americanos e Centro Cultural
Americano
• Pratique conversas em
Inglês,especialmente com falantes
nativos de inglês
• Participe no Clube de Ingles No Centro
Cultural Americano e Cantinhos
Americanos

Serviços de Aconselhamento Educacional
Centro Cultural Americano Martin Luther King, Av. Mao Tse Tung, 542, Maputo
• Informação em grupo acerca dos estudos nos Estados Unidos,uma vez por
mês (3ª Quarta-feira do mês, das 12:30-14:00)
• Aconselhamento Individual
• Secções de informação em grupo acerca de candidaturas,oportunidade de
bolsas, programas de Pós-graduação, preparacao para o TOEFL, etc.
• Visitas de representantes de Universidades Americanas para recrutamento
• Preparação para testes e materiais de candidatura
• Informação acerca das bolsas
• Programas de Língua Inglesa
• Recursos disponíveis nos Cantinhos Americanos na Beira (Universidade
Católica) e Chimoio (UP) e Sala Americana de Leitura em Nampula
(UniLúrio)
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Mantendo-se Conectado

1.

2.

www.educationusa.info
Para Informação Geral acerca de Estudos nos
Estados Unidos

www.facebook.com/U.S.EmbassyMozambique
Faz “Like” na nossa página Facebook para actualizações em
Oportunidades Educacionais e Eventos

3.

mz.usembassy.gov
Para Informação acerca de Bolsas Financiadas pelo Governo
Americano e Programas de Intercâmbio

4.

MaputoEdAdvising@state.gov
Para questões e informações relativas aos serviços de
Aconselhamento dos Estados Unidos

Mantendo-se Conectado
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Questões?
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