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UMA EDUCAÇÃO EXCELENTE E ACESSÍVEL
A Miami University oferece várias oportunidades de bolsa de estudos para estudantes estrangeiros qualificados para o segundo 
semestre de 2022. As bolsas são renováveis por até quatro anos, e os beneficiários devem se inscrever em tempo integral no 
campus de Oxford no período acadêmico para o qual receberam a bolsa. As bolsas de estudo são baseadas na disponibilidade e 
estão sujeitas a mudanças.

Programa Presidential Fellows (PFP) 
PRAZO DE INSCRIÇÃO | 1.º DE DEZEMBRO DE 2021
Uma concessão de elite que oferece aos mais brilhantes alunos e líderes uma experiência excepcional 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 e programação exclusiva. Para concorrer, inscreva-se para admissão até 1.º de 
dezembro e envie a inscrição suplementar para honras da Miami University.

Bolsa de estudos por mérito da Universidade 
PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA APRECIAÇÃO PRIORITÁRIA | 1.º DE DEZEMBRO DE 2021
Os alunos que se inscreverem para admissão até 1.º de dezembro e atenderem aos critérios acadêmicos mínimos abaixo serão considerados. Os 
alunos que se inscreverem posteriormente serão considerados com base na disponibilidade. Não é necessária nenhuma inscrição para bolsa de 
estudos separada. As bolsas de estudos não são garantidas. 

MÉDIA PONDERADA DE NOTAS (GPA)* NÃO RESIDENTES EM OHIO (VALOR ANUAL)

4,30 ou mais US$ 15.000 a US$ 34.000

3,95 a 4,29 US$ 10.000 a US$ 23.000

3,75 a 3,94 US$ 6.000 a US$ 18.000

3,50 a 3,74 Até US$ 12.000

*A Miami University calcula um valor equivalente ao GPA dos EUA, em uma escala que vai até 4,0, para todos os candidatos estrangeiros formados fora do sistema educacional dos EUA. Para estudantes 
estrangeiros oriundos de escolas de ensino médio dos EUA (ou aquelas que seguem um sistema de notas e currículos de escolas de ensino médio dos EUA), a Miami University recalculará seu GPA para 
fornecer um GPA ponderado, caso a sua escola não adicione peso.

Bolsa de estudos para alunos estrangeiros 
PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA APRECIAÇÃO PRIORITÁRIA | 1.º DE DEZEMBRO DE 2021
As bolsas de estudos variam de US$ 1.500 a US$ 12.000 por ano e têm como base históricos acadêmicos e 
outras informações fornecidas no momento da inscrição. Para apreciação prioritária, inscreva-se para 
admissão até 1.º de dezembro.

Bolsa #YouAreWelcomeHere 
PRAZO DE INSCRIÇÃO | 1.º DE DEZEMBRO DE 2021
Estudantes estrangeiros com o objetivo de melhorar a compreensão intercultural podem ganhar esta  
bolsa, que cobre um mínimo de 50% do valor do curso. Preencha uma inscrição separada para a bolsa de 
estudos até 1.º de dezembro.

Programa para alunos Prodesse 
Os alunos contemplados participam de uma experiência de aprendizado intensiva de um ano enquanto 
ganham uma bolsa de estudos no valor de US$ 1.000 a US$ 2.000, renovável por até quatro anos. Para 
concorrer, inscreva-se para admissão até 1.º de dezembro e envie a inscrição suplementar para bolsa de 
estudos da Miami University.

 

79%
DOS CANDIDATOS ESTRANGEIROS 
DO PRIMEIRO ANO ACEITOS PARA 
O SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 
RECEBERAM UMA BOLSA ACADÊMICA
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