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Experiencie o Estado de Washington
 
 A Pierce College está localizada  Equipas de desporto profissionais:

no Estado de Washington. A área Mariners (beisebol), Seahawks
é famosa por sua beleza natural, (Futebol americano) e Sounders
ambiente limpo e economia de alta (futebol)
tecnologia.  Áreas naturais: parques naturais

 Várias empresas têm sedes aqui (Monte Rainier, Olympic, North
incluindo a Microsoft, a Starbucks, a Cascades), praias no Oceano Pacífico,
Expedia, a Alaska Airlines, a Amazon as Montanhas Cascade, florestas
e a REL. tropicais e rios.

 Cidades a uma hora de carro ou
menos: Seattle, Tacoma, Olympia
(capital do estado)

 Cidades a quatro horas de carro
ou menos: Victoria e Vancouver no
Canadá, Portland, Oregan, Oceano
Pacífico

 Pode voar diretamente do Aeroporto
Internacional Seattle-Tacoma para a
maioria das grandes cidades dos EUA

 Atividades recreativas de exterior
disponíveis: desportos aquáticos,
desportos na neve, caminhada e
escalada, tudo a uma distância de
entre uma a duas horas de carro
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Pierce College 
Fort Steilacoom e Puyallup 
Fundada em 1967; classificada como uma das 10 melhores 
universidades comunitárias americanas, reconhecida nacionalmente por 
sua excelência acadêmica e sucesso de seus estudantes; uma faculdade 
totalmente acreditada, de gestão estatal, que oferece graus de associado 
ou bacharelados, certificados profissionais, Inglês intensivo e programas 
de curto prazo. 

A Pierce College tem dois lindos complexos a 30 minutos de distância 
um do outro. Ambos contam com vários edifícios modernos, paisagismo 
natural, vistas de montanha e grandes janelas, que criam áreas de estudo 
excecionais. Cada complexo promove um ambiente amigável, seguro 
e acolhedor. Os estudantes podem ficar nos complexos todo o dia e 
disfrutar de áreas de estudo confortáveis, uma praça de alimentação 
com muitas escolhas, clubes estudantis, música e eventos desportivos. 

Durante meu último ano na Pierce, fui aceite em todas as 
universidades de quatro anos para onde concorri, incluindo 
a faculdade de gestão de meus sonhos, a Stern School 
of Business na Universidade de Nova Iorque. Me licenciei 
com mérito da NYU e recebi várias ofertas de emprego de 
empresas de prestígio em Wall Street. Minha educação na 

Pierce College tornou isto possível.” 

Yotsaphon Sangnil 
Tailandês Licenciado por Pierce College e a Universidade de Nova 

Iorque Aluno Distinguido da Pierce College 

Instalações nos complexos: 

 Bibliotecas galardoadas,
reconhecidas por todo
o país

 Laboratórios
informáticos de ponta
de-gama

 Novo edifício científico

 Internet grátis

 Praça de alimentação
com muitas escolhas

 Centros de explicações
e escrita

 Teatro performativo 

 Centro de fitness

 Cúpula Científica e
planetário

Prêmios: 

A Pierce College é 
uma das 10 melhores 
universidades 
comunitárias do país, de 
acordo com o prestigioso 
Instituto Aspen. 

A Pierce College é 
reconhecida como uma 
Universidade Líder por 
Achieving the Dream, 
uma organização 
dedicada a ajudar 
estudantes a se manter na 
universidade e atingir seus objetivos 
educacionais. 

A Pierce College recebeu o segundo 
maior prêmio da nação para sucesso 
estudantil - o prêmio Leah Meyer 
Austin. 



 

Vida de Estudante 
A Pierce College oferece muitas oportunidades para que 
estudantes aprendam, façam amigos e experienciem a vida 
universitária ao máximo. Nosso objetivo é ajudar os estudantes 
a equilibrar seu sucesso acadêmico com a experiência da vida 
de estudante. 

Temos muitos clubes e atividades estudantis em nossos 
complexos. Aqui ficam alguns: 

 Projetos de aprendizagem de serviço - Os estudantes podem
ganhar responsabilidade social e experiência de voluntariado
valiosa

 Se junte às muitas atividades para fazer esqui, snow tube, ir às
compras, ver as vistas, acampar e ir a concertos e museus

 A Emerging Leaders Academy (ELA) ajuda estudantes a
desenvolver suas capacidades de liderança

 O Multicultural Leadership Institute (MLI) encoraja a
consciencialização da diversidade

 Governo Estudantil com eleições para todos os estudantes

 Entre numa banda, coro ou orquestra

 Represente em uma produção teatral ou em um filme digital

 Todos os estudantes podem competir por um lugar em
nossas equipes esportivas universitárias

 Se torne um Embaixador Estudantil e ajude outros estudantes

 Dance com o clube K-Pop

 Se junte aos vários clubes, incluindo o Internacional, Taiko
e Cultura, Game and Watch Japonês, Futebol, Ambiental,
Escritores, Clube de Música e Representação, K-Pop, Ping-
Pong, Gestão e Engenharia

Esportes Universitários e Internos 
A Pierce College providencia oportunidades para que os atletas 
estudantes das universidades Fort Steilacoom e Puyallup 
participem em esportes universitários na extremamente 
competitiva Northwest Athletic Conference (NWAC), que é 
composta por 36 universidades em Washington, Oregon e 
British Columbia, no Canadá. Todos os estudantes da Pierce 
College são bem-vindos para experimentar nossas equipes 
esportivas altamente competitivas. 

Mulheres em basquetebol, softball, futebol e voleibol

 Homens em beisebol, basquetebol e futebol



 

 

 

O Departamento Internacional da Pierce College 
dá as boas-vindas a estudantes de todo o mundo. 
Estamos empenhados em fornecer o melhor 
serviço e suporte possível a nossos estudantes 
para garantir que têm a oportunidade de 
terem sucesso em seus objetivos acadêmicos, 
profissionais e pessoais. 

Nossa equipe tem uma mente global e cada 
funcionário tem experiência internacional, 

vivendo, trabalhando ou estudando 
no estrangeiro. Entendemos 

que cada estudante é único e 
pode necessitar de ajuda para 
se ajustar a sua nova casa e à 
universidade nos EUA. 

Assim que um estudante entra 
em Pierce College, lhe damos 

as boas-vindas como parte 
de nossa família Pierce. 

Nosso objetivo é 
fornecer a cada 

estudante a 
orientação e 
apoio para 
atingir seu 
sonho. 
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Providenciamos: 

Apoio pessoal passo-a-passo para os processos de candidatura, 

admissão e visa 


Recolha no aeroporto (grátis em datas de chegada específicas)
 

Festa de boas-vindas e orientação
 

Ajuda ao alojamento para o Center for Global Scholars Residence 

Hall e estadias com famílias privadas
 

Atividades divertidas e excursões dentro e fora do complexo
 

Aconselhamento acadêmico pessoal individual, incluindo
 
aconselhamento profundo sobre transferências
 

Admissão garantida condicionada para nossas universidades 

parceiras
 

Reconhecimento especial para nossos estudantes 

empreendedores
 

Oportunidades para que os estudantes se encontrem, façam 

amizades e construam ligações 

Workshops e oportunidades de aprendizagem para o sucesso 

Oportunidades de bolsas e experiência profissional para 
estudantes atuais: 

Bolsas de embaixador estudantil 

Os estudantes podem se candidatar a bolsas acadêmicas através 
do departamento de Educação Internacional 

Os estudantes podem concorrer a empregos dentro do 
complexo e trabalhar até 20 horas por semana 

Nossos escritórios providenciam workshops sobre muitos tópicos 
de interesse para os estudantes 

IServiços Administrati
Internacionais 

vos 



 

 

 

   

 

  

 

Programa de Inglês 
Intensivo (IEP) 

Minhas primeiras aulas na Pierce College 
foram o programa de Inglês Intensivo. Com 
professores maravilhosos, todas minhas 
aulas foram muito divertidas. Também 
gostei muito do programa Conversation 
Partners. Foi muito útil para conhecer um 
estudante americano com quem conversar 
e me ajudou a aprender Inglês rapidamente. 
Agora me sinto confiante a falar Inglês.” 

Thi Nguyen, Vietnam 
Aluno do Programa de 
Inglês Intensivo 

O Programa de Inglês Intensivo da Pierce College é uma excelente forma 
de aprender Inglês rapidamente e ser admitido em nossos programas 
acadêmicos sem um resultado TOEFL ou JELTS. 

Oferecemos: 

 Admissão garantida em cursos acadêmicos da Pierce College após
completar o programa JEP

 Admissão aberta: os estudantes podem entrar no JEP ou programas
acadêmicos quatro vezes por ano

 Um programa de quatro níveis, desde nível de iniciação até nível avançado 

 20 horas de instrução a tempo inteiro em uma sala de aula por semana

 Aulas de Inglês Acadêmico em leitura e escrita, oralidade e audição e
gramática.

 Turmas pequenas - menos de 20 alunos por turma, média de 12-14
alunos por turma

 Instrutores ESL experientes com mestrados em diversas áreas

 Estudantes desfrutam de pleno acesso às instalações dentro do complexo

 Excursões a pontos de interesse local e atividades divertidas incluídas no
programa

 Faça amizades com estudantes americanos com nosso popular
programa Conversation Partners

 Visite o Centro de Apoio para ajuda grátis com suas disciplinas

Programa a curto prazo: 
Oferecemos programas de Inglês intensivo e sucesso universitário de 
quatro semanas todos os anos. 



 

 

 

  

    

 

 

 
 

 

O Curso de Associado e o 
Programa de Transferência 
Os estudantes podem obter um Curso Associado e completar seus primeiros dois anos do Curso 
de Bacharelado em Pierce College antes de se transferirem para uma de nossas universidades 
parceiras, ou se candidatarem a uma universidade da sua escolha. 

Áreas de Estudo 
Veja abaixo os percursos de estudo para universidades de quatro anos nas diferentes áreas 

 Química
 Civil
 Informática
 Elétrica
 Ambiental
 Industrial
 De Materiais
Mecânica

 Inglês
 Ciência Ambiental
 Línguas Estrangeiras
 Linguagem Gestual Americana 
 Francês
 Coreano
 Espanhol

 Geografia
 Geologia
 Educação de Saúde/Bem-estar 
 Ciências da Saúde
 Pré-dentária
 Pré-medicina
 Pré-enfermagem
 Pré-terapia ocupacional

Licenciados recentes Internacionais da Pierce College foram aceites em 
universidades de topo por todo o país, incluindo: 

 Pré-farmácia
 Pré-fisioterapia

 História
 Humanidades
 Serviços Humanos e Abuso

de Substâncias
 Jornalismo
 Cinesiologia
 Direito (pré-)
Matemática
Microbiologia
Música
 Oceanografia
 Filosofia
 Educação Física
 Física
 Ciência Política
 Psicologia
 Serviço Social/

Saúde Mental
 Sociologia

Universidade de 
Columbia  

Joshua 
Ryu, Hong Jae 

Universidade Purdue 

Jay 
Choi, Ji-Hyung 

 Antropologia
 Arqueologia
 Arte
 Astronomia
 Ciência Atmosférica
 Biologia
 Transferência Comercial 
 Contabilidade
 Administração
 Finanças
 Gestão

 Gestão
 Estudos de Comunicação
 Gestão de Construção Civil
 Justiça Criminal
 Design Digital
 Cinema Digital
 Drama
 Economia
 Educação
 Engenharia
 Aeronáutica
 Bioengenharia

Programas de Bacharelado Disponíveis 
(requisitos e restrições especiais de admissão) 

 Educação Inicial na Infância
 Higiene Dentária
 Segurança Nacional

 University of Washington
 University of Massachusetts
 Columbia University
 New York University
 Purdue University
 University of Wisconsin
 Pepperdine University
 University of Florida
 University of Illinois

 Rutgers University
 University of Michigan
 Portland State University
 Indiana University
 Arizona State University
 University of California at

Davis / San Diego / Irvine
Los Angeles / Berkeley

Transfer Partners
Our partner universities will offer 
conditional guaranteed admission to 
Pierce College students, allowing them 
to transfer as third-year students. For 
certain majors, additional admissions 
requirements apply. 

 Arizona State University
 Central Washington University
 City University (Seattle)
 Concordia University
 Evergreen State College
 Johnson & Wales University
 Lewis-Clark State College
Montana State University
 Pacific Lutheran University
 Portland State University
 State University of New York - 

Plattsburgh
 University of Colorado - Colorado 

Springs
 University of Colorado - Denver
 University of Nevada, Reno
 University of Oregon
 University of Washington Tacoma
 University of Wisconsin - Stout
Washington State University
Whitworth University
Western Washington University 



 

 

 

 

Programa Internacional de Conclusão 
Rápida do Ensino Secundário 
Estudantes internacionais podem terminar seu diploma do secundário aqui, na Pierce College, se não 
tiverem um diploma do secundário de seu país natal e tiverem pelo menos 16 anos na altura do começo 
das aulas. 

Existem duas vantagens primárias para se inscrever no Programa de Conclusão Rápida do Ensino Secundário: 

Poupe tempo e dinheiro 
Os estudantes do programa de Conclusão Rápida Internacional podem iniciar a universidade antes de 
terminarem o secundário. Conseguem um diploma do secundário de Washington e, ao mesmo tempo, 
ganham créditos universitários para seu curso de associado. 

Preparar para o Sucesso 
Os estudantes ganham capacidades críticas de estudo, se ajustam ao sistema educacional dos EUA e 

aprendem sobre a cultura americana antes de entrarem em uma universidade de quatro anos.
 

A duração do programa depende do nível de Inglês do aluno e de seus registos do ensino secundário. 

Cada aluno terá circunstâncias únicas, no entanto, muitos estudantes completam o programa em cerca 

de dois anos, dois anos e meio, e depois se transferem para uma universidade para 

completar seu bacharelado.
 

1 

2 

Com o Programa de Conclusão do Ensino 
Secundário, posso obter meu diploma 
do secundário e curso de associado 
muito rapidamente e depois seguir 
para a universidade para completar meu 
bacharelado. De fato, acabei de ser admitido 
na Universidade George Mason e 
completarei lá meu bacharelado!” 

Erim Pala, Turquia 
High School Completion 
Program 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

  

 
 

 

Opções de Alojamento 
Os estudantes têm a opção de viver em uma de nossas residências estudantis ou de ficar em casas familiares. Cada 
escolha fornece uma oportunidade para fazerem amigos, treinarem o Inglês e aprenderem sobre a cultura americana. 

Centro Residencial para Estudantes 
Globais (CGS) 
Aprenda a atingir a independência, a se focar no sucesso acadêmico, 
a participar em eventos divertidos e a construir competência cultural, 
desenvolvendo amizades com alunos de todo o mundo. 
Os estudantes viverão em uma residência segura com acesso por 
chave e bem apoiada por funcionários permanentes, residentes no 
local. 

A vida CGS inclui: Todos os quartos incluem:  

 Acesso à internet  Cama dupla

 Cozinha comunitária Mini frigorífico
 Guarda-roupa
 Secretária e cadeira
 Wi-Fi 

Estadia Familiar 
Aprenda mais sobre a cultura e a vida americanas, partilhando 
uma casa com uma família americana. A estadia familiar se 
foca em intercâmbio multicultural e em desenvolver amizades 
para toda a vida. Cada mês, os alunos pagam uma bolsa 
mensal à família anfitriã para cobrir os custos das despesas de 
alojamento. 

Todas as casas incluem: 
 Quarto com cama
 Secretária e candeeiro
 Um ambiente acolhedor para apoiar o sucesso do

estudante
 Perto do complexo com acesso a transportes públicos
 Wi-Fi 

 Salas de estudo
 Lavandaria no local
 Sala de TV/jogos
 Transportes públicos 

de fácil acesso

Por favor, visite nosso website para mais detalhes: 
www.pierce.ctc.edu/ie-housing 

https://www.pierce.ctc.edu/ie-housing


  
  

  
  

  

   

    
    

    

    

    

    

    

    

O Processo para Frequentar a Pierce College 
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Pode se candidatar a qualquer altura para a Pierce College. São disponibilizadas “Datas de 
Candidatura Prioritária” específicas para garantir que tem tempo suficiente para obter um visa, 
viajar para os EUA e que tem as melhores opções de alojamento disponíveis. 

Escolha a melhor altura para se inscrever. Temos quatro datas de entrada cada ano (conferir tabela abaixo) 

Se candidate e receba aceitação em 48 horas, se a candidatura estiver completa 

Receba o formulário I-20, pague a taxa SEVIS e agende uma entrevista de visa com o Consulado dos EUA de seu país 

Se candidate a alojamento 

Compre um bilhete de avião para chegar aos EUA pelo menos uma semana antes do início das aulas 

Trate da recolha no aeroporto (grátis apenas se chegar em nossas datas prioritárias - pergunte quando concorrer) 

Chegue ao alojamento após a recolha no aeroporto e se instale em sua nova casa 

Realize exame de colocação para cursos acadêmicos ou Programa de Inglês Intensivo, depois se registe 

Vá à orientação obrigatória, à festa de boas-vindas, participe em clubes em atividades, faça amigos 

Pague suas propinas e comece as aulas 

Calendário Acadêmico: Datas de começo abertas 

Custos estimados para o Ano Escolar 2022-2023 
Programa de Inglês Intensivo Cursos Acadêmicos 

Trimestral Ano Acadêmico Trimestral Ano Acadêmico 
(3 meses) (9 meses) (3 months) (9 meses) 

Propinas e taxas* 

Livros e materiais 

Seguro de Saúde 

Casa e refeições $650/mês 

Personal expenses 

Custo total (estimativa) 

*Propinas e taxas acadêmicas calculadas com base em 15 créditos; o custo exato depende do número de créditos reais.
*A Pierce College reserva o direito de mudar qualquer taxa sem aviso prévio, para cumprir com regras e regulamentos estatais ou da
universidade.

$2,750 

$200 

$368 

$750 

$6,363 USD

$2,295 

$8,250 

$600 

$1,105

$6,885 

$2,250 

$19,090 USD

$3,539 

$300 

$368 

$2,295 

$750 

$7,252 USD

$10,616 

$900 

$1,105 

$6,885 

$2,250 

$21,756 USD

Winter - January 
Spring - April 
Summer - JulySu
Fall - September



  

  

Como se Candidatar 
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Nosso objetivo é que seja tão fácil quanto possível se candidatar à Pierce College. Pode nos 
contatar por e-mail, através de international@pierce.ctc.edu, caso tenha alguma dúvida durante 
o processo de candidatura. Responderemos dentro de um dia útil. Por favor, não se preocupe
se não mandar uma candidatura completa. Envie o que tem e o ajudaremos a completar uma
candidatura bem-sucedida.

Formulário de Candidatura Completo 
Disponível em nosso website www.pierce.ctc.edu/ie-apply 

Reúna Seus Documentos: 

 Uma fotocópia de seu passaporte

 Um certificado bancário oficial que mostre pelo menos $21,756 USD para a faculdade OU $19,090 USD para o 
programa de Inglês Intensivo (IEP).

 Certificados não-oficiais:

 Para admissão acadêmica direta ou Programa de Inglês Intensivo (IEP), forneça prova de conclusão do 
ensino secundário ou frequência em uma faculdade/universidade.

 Programa de Conclusão Rápida do Ensino Secundário: Providencie certificados do ensino secundário 
traduzidos para Inglês (a partir do 9º ano, ou começando aos 14 anos)

 Prova de Proficiência em Inglês para entrada universitária; TOEFL 61 ou IELTS 5.5
Também aceitamos: Eiken 2-A, GTEC IBT 1050, ELS 109, EF B2-3 (Por favor, visite nosso website para mais opções) 
Não há qualquer requisito em termos de Inglês, caso se inscreva em nosso Programa de Inglês Intensivo (IEP)

Envie Sua Candidatura e Documentos por e-mail para internationalapp@pierce.ctc.edu 

Pague a Taxa de Processamento e Remessa ($50) —enviaremos as instruções de pagamento 

Sua Carta de Aceitação e seu documento Visa (I-20) serão enviados para si no próximo dia útil 

Forneceremos instruções para sua entrevista de visa, candidatura de alojamento e horário de orientação, assim 
como instruções para os próximos passos para se inscrever com sucesso em Pierce College 

6 
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Se candidate online agora mesmo! 
www.pierce.ctc.edu/ie-apply 

Para mais informação, por favor 
visite o website: 
www.pierce.ctc.edu/IE 

Nos contate a qualquer altura 
através de: 
Email: international@pierce.ctc.edu 
Telefone: 253-964-6229 
Fax: 253-964-6256 

Localização: 
Pierce College International Education Office 
9401 Farwest Drive SW 
Lakewood, Washington 98498-1999, USA 

#YouAreWelcomeHere 

A Pierce College não discrimina com base em raça, cor, origem nacional, idade, incapacidade física ou mental, seja real ou aparente, gravidez, informação genética, 
gênero, orientação sexual, identidade de gênero, estado civil, credo, religião, estado militar de veterano com dispensa honrosa, ou uso de cão guia ou animal de 
serviço em seus programas e atividades. Para saber mais sobre compatibilidade, contate Pierce College District Title IX Coordinator, 253-964-6519 | 9401 Farwest 
Drive SW, Lakewood WA 98498. 

A Pierce College se empenha com a Equidade, Diversidade e Inclusão e em garantir que nenhum indivíduo com incapacidade é excluído, ou negado acesso, devido 
à ausência de ajudas ou serviços auxiliares. Oferecemos acomodações razoáveis para todas as atividades universitárias patrocinadas. Caso antecipe necessitar de 
acomodação ou tenha questões sobre os acessos físicos disponibilizados, por favor contate os Serviços de Acesso e Incapacidade, 253-964-6468 ou ADS@pierce. 
ctc.edu. Os pedidos podem ser processados com mais eficiência caso avise pelo menos 2 semanas antes do evento. Esta publicação está disponível em formatos 
alternativos a pedido. Por favor, contate os Serviços de Acesso e Incapacidade, 253-964-6468 ou ADS@pierce.ctc.edu. 

Siga a Pierce College nas redes sociais 

piercecollegeIE piercecollegeIE 

piercecollegeIE PiercecollegeIE 
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