Benvindo à California Baptist University

Onde fica a CBU?
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A California Baptist University está localizada a 96

O Aeroporto Internacional de Ontário, distante 20 minutos de

quilômetros a oeste de Los Angeles, na cidade de

carro do campos, oferece acesso conveniente à CBU a partir

Riverside, uma comunidade de 275.000 habitantes.

de vários pontos internacionais de origem.

Situada entre o litoral sul da Califórnia e Palm Springs,
Riverside tem sido um destino popular para celebridades e

O belo campus principal da CBU, com 44,5 hectares, está

turistas há mais de 100 anos. Rica em sua própria cultura

localizado no coração do bairro histórico de Riverside, o

e história, Riverside está próxima a uma incrível variedade

Magnolia Avenue, bem próximo a locais importantes do cen-

de oportunidades culturais e recreativas incluindo

tro da cidade, restaurantes, teatros e cafés. O campus principal
é composto atualmente de mais de 30 prédios em mais de

•

AS PRAIAS DO OCEANO PACÍFICO

9.000 metros quadrados. O prédio acadêmico e administrati-

•

RESORTS NAS MONTANHAS E PISTAS DE ESQUI

vo Yeager Center, alas residenciais feminina e masculina sepa-

•

PARQUES DE DIVERSÃO COMO A DISNEYLÂNDIA

•

LOCAIS PARA ESPORTES PROFISSIONAIS

•

MUSEUS E SHOPPING CENTERS

radas, diversos complexos de apartamentos e pequenas
unidades habitacionais, o teatro Wallace com 275 lugares, um
dos maiores centros aquáticos da região, a biblioteca histórica
Annie Gabriel, o ginásio Van Dyne e o novo prédio de música
JoAnn Hawkins, apresentando umas das instalações para
gravação e produção musical mais avançadas do país.
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A CBU oferece aproximadamente 90 cursos de
graduação e especialização assim como 22
cursos de pós-graduação e programas de
referência para mais de 4,000 estudantes. Os
programas mais populares incluem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciências comportamentais
Biologia
Administração de empresas*
Estudos cristãos
Justiça criminal
Educação*
Engenharia
Inglês*
Cinesiologia*
Matemática
Música*
Enfermagem*
Psicologia*
Artes visuais

* Programa de graduação disponível

A CBU emprega mais de 340 membros no corpo docente –
65% deles têm os mais altos níveis de especialização em suas
áreas de estudo. A proporção estudante/docente é de 16 para
1. O corpo docente da CBU é composto por acadêmicos
cristãos dedicados e capacitados, que estão comprometidos
em ajudar cada estudante a obter êxito.
A CBU foi reconhecida pelo U.S. News & World Report
como uma das melhores universidades outorgadoras de títulos
de Mestre em sua região. As classificações do U.S. News &
World Report são planejadas para comparar atributos como
taxas de aceitação e retenção, notas de testes de estudantes
iniciantes, aspectos demográficos do corpo discente e outros
fatores.
Os programas acadêmicos da CBU são credenciados pela
WASC (Western Association of Schools and Colleges), CCTC
(California Commission on Teacher Credentialing), ACBSP
(Association of Collegiate Business Schools and Programs),
National Association of Schools of Music e State of California
Board of Registered Nursing.

Estudando na CBU
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Vi vendo na CBU

A CBU é uma das universidades de crescimento mais rápido no sudeste
dos Estados Unidos por muitas razões. Além da qualidade de seus
programas acadêmicos, a CBU é conhecida pelo clima amigável e
seguro de seu campus e pela excelente qualidade de vida de seus
estudantes.
Os estudantes da CBU desfrutam de uma ampla variedade de eventos
no campus, como, por exemplo, as reuniões dinâmicas na capela,
produções musicais e de teatro ao vivo, filmes, esportes internos,
palestras com convidados especiais e os dias de jogos em todo o
campus. Os estudantes também podem se envolver em diferentes
projetos de serviço comunitário e programas de estágio como uma
oportunidade para aproveitar o que estão aprendendo em sala de aula e
aplicar à realidade.
O envolvimento em todas essas atividades aguça a vontade. Os
estudantes famintos da CBU desfrutam de uma ampla variedade de
deliciosas refeições, lanches e sobremesas no espaçoso Alumni Dining
Commons. Estudantes apressados ou que procuram por um lugar para
uma sessão de estudos em grupo podem parar no Wanda's, o
aconchegante café da CBU que serve excelentes cafés, chás e também
itens de café da manhã, almoço e jantar feitos na hora.
Depois de um dia de intenso de esforço físico e mental, os estudantes
podem descansar em seus confortáveis quartos. A CBU oferece uma
variedade de opções de alojamentos separados para homens e mulheres,
de dormitórios a apartamentos e suítes – todos no campus e bem
próximos das áreas comuns e das salas de aula para as quais os
estudantes podem ir a pé ou de bicicleta. Cada opção de alojamento
oferece cozinha e lavanderia, serviço de televisão a cabo, acesso a
Internet, instalações básicas e segurança 24 horas.
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Estudantes internacionais
na CBU

Quer fazer parte da família CBU? Existem várias
maneiras de se tornar um estudante:
 Estudante
 Estudante
 Estudante
 Estudante

IEP (Programa ESL)
associado (IEP e cursos de graduação)
de graduação
de pós-graduação

Intensive English Program (ESL)
A California Baptist University tem um programa
exclusivo para estudantes internacionais chamado IEP,
que funciona como uma chave para ajudar a abrir o
idioma e a cultura americanas. O IEP ajuda os
estudantes internacionais a aprender inglês e os equipa
com as habilidades que precisam para ter sucesso nas
salas de aula americanas – e em suas carreiras. Alguns
estudantes podem optar por continuar sua educação
nos Estados Unidos, na California Baptist University
inscrevendo-se em qualquer um dos programas de
graduação ou pós-graduação.
Proficiência em inglês
Como a CBU oferece o programa University ESL, ela
não exige uma classificação do TOEFL para admissão
de estudantes de graduação. A CBU testa os estudantes
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quando eles chegam e os coloca em cursos de ESL ou
da universidade. Se o estudante quiser ir direto para o
programa de graduação ou se candidatar para admissão
em um programa de pós-graduação, ele precisa fornecer
uma classificação do TOEFL conforme observado
abaixo:
Undergraduate

Graduate

PBT (paper-based test)

Não é Necessário

575

CBT (computer -based test)

Não é Necessário

230

IBT (Internet-based test)

Não é Necessário

89

IELTS

Não é Necessário

6 .5

Para obter mais informações sobre os programas de
estudante internacional da CBU, visite o site
www.calbaptist.edu/INTERNATIONAL

O processo de inscrição da CBU
Pronto para se inscrever e estudar na CBU? Relacionamos

5. Admissão associada*: Admissão associada*: Estudantes

abaixo etapas importantes a serem seguidas quando enviar

que não demonstraram proficiência em inglês podem

sua inscrição para admissão. Por favor, leia cada

obter admissão associada no programa de graduação e

procedimento atentamente para evitar atrasos no

no IEP, que é o programa ESL da universidade. Os

processamento de sua inscrição.

estudantes serão colocados no programa ESL ou no
programa de graduação após concluírem uma avaliação

1. INSCRIÇÃO: Você pode se inscrever online no site

de inglês. Os estudantes com admissão associada

www.calbaptist.edu/international clicando no botão

receberão um formulário I-20 afirmando que foram

“Apply Now” (Inscreva-se agora).

aceitos no programa de graduação e receberão
treinamento adicional em inglês na universidade. O

2. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS: Um demonstrativo
financeiro é solicitado antes da admissão. Um extrato de

formulário I-20 não será apenas para treinamento de
idioma.

banco certificado e uma declaração juramentada de apoio
indicando a existência de fundos suficientes para o estudo

6. RECOMENDAÇÕES: Recomendações: São solicitadas duas

também são solicitadas. Bolsas de estudos baseadas em

cartas de recomendação dos dirigentes da escola onde o

talento estão disponíveis nas áreas de atletismo, música,

candidato estudou mais recentemente.

arte e teatro. Entre em contato com o CBU International
Center para obter mais detalhes.

O formulário I-20 é emitido pelo International Center após
o estudante obter a admissão. A CBU se reserva o direito de

3. REGISTROS ACADÊMICOS: Registros acadêmicos oficiais

solicitar um depósito antes de emitir um formulário I-20.

mostrando datas de presença, cursos realizados e notas
recebidas são solicitados. Um registro acadêmico oficial
(ex.: grau, diploma, folha de notas, registro de exames,

DATAS DE INSCRIÇÃO

registro de cursos, transcrições) é aquele que a
universidade, ou seu representante, recebe diretamente da

SESSÃO

PRAZO FINAL DE INSCRIÇÃO

instituição. Uma tradução certificada em inglês também

SEGUNDO SEMESTRE

1º DE JULHO

deve ser fornecida.

SEGUNDO SEMESTRE

1º DE NOVEMBRO

4. REQUERIMENTOS DE INGLÊS: Estudantes candidatos de
países não-falantes da língua inglesa devem demonstrar
proficiência em inglês para assegurar uma experiência de

*Não se aplica a estudantes de graduação.ents.

sucesso na CBU. A proficiência em inglês deve ser
demonstrada por um dos seguintes itens: (1) uma
qualificação mínima de TOEFL (ver detalhes na página 6).
(2) A conclusão de 30 unidades transferíveis com um GPA de
2,5 ou acima de uma instituição credenciada onde o inglês
tenha sido o idioma principal.

C A L I F O R N I A

B A P T I S T

U N I V E R S I T Y

California Baptist University
8432 Magnolia Avenue
Riverside, California 92504
United States of America
www.calbaptist.edu
w

Serviço de estudantes internacionais
www.calbaptist.edu/international

t

Fora dos Estados Unidos
01 951 343 4690

