PROGRAMA ACADÊMICO DE VERÃO
PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

SOBRE O PROGRAMA PRÉUNIVERSITÁRIO:

CRIATIVIDADE

O programa pré-universitário da Emory “Minha ida a Emory permitiu que eu seja mais aberta
ao mundo ao meu redor. Eu segurei um cérebro
oferece aos estudantes do segundo e
humano nas minhas mãos pela primeira vez, aprendi
terceiro ano do ensino médio uma
muitas coisas novas, e participei de discussões ao
perspectiva sobre a vida acadêmica e
nível universitário. Eu já conhecia o meu potencial,
residencial em uma das instituições
porém essa experiencia fez eu me desafiar ainda mais
mais reconhecidas dos Estados Unidos.
para alcançar o meu objetivo de ser uma médica bemTanto nos cursos que conferem
sucedida”.
créditos universitários quanto aqueles
- Participante do programa de 2019.
que não, os estudantes exploram uma
variedade de assuntos com professores
que são referências em seus campos de pesquisa.
No programa pré-universitário da Emory você terá a opção de CRIAR a sua própria experiência e
DESCOBRIR novos interesses e amizades. Sua participação no programa vai IMPACTAR a sua
escolha de carreira e o perfil que você quer ter como estudante universitário.
Os estudantes vão:






Ter independência e responsabilidades em um ambiente seguro e supervisionado
Morar com outros estudantes em dormitórios universitários com ar condicionado
Estudar e participar em aulas de nível universitário
Explorar a cidade de Atlanta
Assistir a aulas de nível 101 (College 101)

College 101: A aula College 101 é composta de apresentações sobre a vida universitária e painéis
liderados por estudantes. As aulas são conduzidas às tardes durante os dias de semana. O objetivo do
curso é ajudar estudantes do ensino médio a se prepararem para a experiência universitária.

A Emory não pode garantir admissão posterior à universidade aos participantes do programa de verão. Porém, a
participação satisfatória no nosso programa pré-universitário de verão fortalece o perfil do candidato à vaga para
as mais seletivas universidades nos Estados Unidos.

AULAS QUE NÃO CONFEREM CRÉDITOS UNIVERSITÁRIOS
Os cursos com duração de duas, três ou quatro semanas (que não conferem créditos) e os institutos
permitem aos estudantes explorar temas em profundidade e se engajar em assuntos acadêmicos com
professores da Emory que são líderes nos seus campos de pesquisa. Os cursos que não conferem
créditos são avaliados no critério satisfatório/não satisfatório. Os estudantes receberão um certificado
de conclusão e uma avaliação qualitativa feita pelos professores. Esses cursos são:
CURSOS DE DUAS SEMANAS (NÃO CONFEREM
CRÉDITOS)
Resistência de antibióticos
Bioética
Biologia do câncer
Medicina Cardiovascular
Pensamento computacional e programação
Economia
Análise forense
Genética
Liderança em saúde global
Doenças infecciosas: causas e tratamentos
Introdução aos negócios
Direito e práticas legais
Publicidade e propaganda
Microbiologia médica
Química molecular
Neurociência
Estudos pré-medicinais
Psicologia
Prototipagem rápida e robótica
Medicina do esporte
Consciência e ação social
Escrita para o sucesso acadêmico

PROGRAMAS DE DUAS SEMANAS
Sessão A: De 14 a 27 de junho
Sessão B: De 28 de junho a 11 de julho
Sessão C: De 12 a 25 de julho
PROGRAMA DE TRÊS SEMANAS:
De 28 de junho a 18 de julho
Instituto de doenças infecciosas
Instituto de cinematografia
PROGRAMA DE QUATRO SEMANAS:
Aproveite os diversos cursos e crie sua própria
experiencia pré-universitária ao escolher dois
cursos que não conferem créditos

“Eu escolhi o programa pré-universitário
da Emory ao invés de outros porque
depois de assistir ao vídeo de verões
anteriores, eu me apaixonei pelo
ambiente da universidade. Eu conheci
pessoas incríveis e aprendi muito”.
- participante do programa de 2018

Visite o nosso site para ver a lista completa dos nossos cursos:
WWW.PRECOLLEGE.EMORY.EDU

CUSTOS
Programa de duas semanas (não confere créditos)
$ 4.343 (inclui a estadia)
Programa de três semanas (não confere créditos)
$ 6.592 (inclui a estadia)
Programa de quatro semanas (não confere créditos)
$ 8.724 (inclui a estadia)

WWW. PRECOLLEGE.EMORY.EDU
PARA MAIS INFORMAÇÕES

NOSSA CIDADE
ATLANTA
As atividades de
aprendizagem e lazer
vão além das salas da
Emory. A cidade de
Atlanta oferece uma
gama de locais culturais
e históricos, além de
várias atividades
recreacionais.
Algumas das saídas
supervisionadas do
programa incluem idas:
a jogos de baseball do
Atlanta Braves, ao King
Center, ao High
Museum of Art, ao
museu da Coca Cola, ao
aquário da Georgia, e
muito mais.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO
Os participantes do programa de verão
devem ter 15 anos (16 anos para cursos de
laboratório) durante o período de
comparecimento ao curso e ter finalizado o
segundo ou terceiro ano do ensino médio.
COMO SE INSCREVER
A inscrição é realizada online em
www.precollege.emory.edu
Todos os estudantes devem submeter as
notas de provas, histórico acadêmico escolar
atual, e uma carta de recomendação de um
professor ou mentor. A taxa de inscrição é
de $ 70 dólares. Inscreva-se com
antecedência para garantir estadia e
inscrição aos cursos desejados.
PERGUNTAS?
precollege@emory.edu
404 727 9279 ou 404 727 3351
www.precollege.emory.edu
SIGA-NOS NO INSTAGRAM
@emoryprecollege

DESCOBRIR
“O programa préuniversitário da Emory
fez com que eu visse o
mundo com uma
perspectiva diferente.
Eu diria que todo
estudante do ensino
médio deveria tentar
se inscrever e estudar
na Emory. Essa
experiência faz com
que os estudantes
sejam mais positivos,
otimistas, e sonhem
mais”
- participante do
Paquistão de 2018.

