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Green River está localizado no estado de Washington

Próximo a Seattle
Na cidade de  Auburn
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Por que escolher o Green River College?
 Oportunidades de transferência para excelentes universidades

nos Estados Unidos

 Moradia no campus para estudantes

 Orientadores oferecem orientação pessoal

 Baixo custo

 Aulas com poucos alunos

 Próximo a Seattle

 Seguro, amigável, e lindo campus 
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Biblioteca
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Centro de Tecnologia
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Centro de Ciência
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Salão Salish
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Fatos sobre o Green River College
 9,000 estudantes no total

 1,760 estudantes internacionais de mais de 64 países

 Opcōes para morar no campus ou em casa de família

 Wifi amplo e grátis no campus

 Centro de tecnologia com mais de 100 computadores para 
uso dos estudantes

 Biblioteca com mais de 100 computadores para uso dos 
estudantes 

 Lindo campus com árvores verdes e floríferas ao redor. 9



Campus exuberante
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O que nós oferecemos?
 Programa de transferência para Universidade

 Programa de inglês intensivo

 Conclusão do Ensino Médio

 Diplomas e certificados

 Gap Year
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Programas Acadêmicos

2 Anos
+

Green River College

2 Anos Universidade nos EUA

4 Anos Diploma de Bacharel em
Universidade



Onde os alunos do Green River são aceitos?
 University of Washington
 University of California: Berkeley, UCLA, Santa Barbara, Davis, Irvine
 Cornell University
 Brown
 University of Pennsylvania
 Georgia Tech
 Columbia
 Stanford
 University of Texas
 University of Illinois
 University of Southern California
 Johns Hopkins University
 University of Michigan
 University of North Carolina
 University of Oregon
 Indiana University
 Purdue University
 Ohio State
 E muito mais…
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A equipe de orientadores

Jackie Li



As mais populares áreas de transferência
 Administração de empresas
 Engenharia
 Ciência da Computação
 Arte e Design
 Arquitetura
 Comunicações
 Aviação
 Jornalismo
 Radiodifusão
 Ciência Ambiental
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Comparação de custo de um ano acadêmico (2016-2017) 
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Programa de inglês intensivo
 O programa prepara os alunos para 

estudo acadêmico em uma faculdade
ou universidade nos EUA.

 Cinco níveis, introdutório ao pré-
acadêmico .

 Conteúdo do curso inclui gramática, 
escrita e comunicação oral.

 Preparação para o TOEFL também
está disponível

 TOEFL institucional paper based é
oferecido no Green River todo
trimestre.
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Conclusão do Ensino Médio
Diploma do Ensino Médio pode ajudar alunos a serem aceitos nas melhores universidades
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• Faça aulas de faculdade e ganhe créditos tanto para o Green River Associate 
diploma e para o diploma de Ensino Médio no estado de Washington.

• Cursos requeridos para o diploma de Ensino Médio incluem História dos Estados
Unidos, Educação Cívica/Governamental e Biologia. 

• Duração do tempo para obter o diploma varia dependendo da avaliação do histórico
escolar e teste de nivelamento

• HSC Programa para estudantes que ainda não tem um diploma de Ensino Médio.

*Dependendo do nivelamento e avaliação, o aluno talvez tenha que fazer aulas não transferíveis/pre-
faculdade primeiro. 



Diplomas e Certificados
 Associate em Artes
 Associate em Ciência
 Associate em Negócios
 Certificados em uma varidades de assuntos, 

incluindo:
o Negócios Internacionais
o Aviação
o Radiodifusão
o Educação de Primeira Infância
o Fisioterapia
o Comunicação
o Tecnologia de Abastecimento de água
o … e outras 75 mais
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Experiência de faculdade (Aula)
 Foca no entendimento da cultura e expectativas do sistema de Ensino Superior nos

EUA.

 Alunos desenvolvem habilidades necessárias para alcançar sucesso acadêmico em

um ambiente universitário

 Requerido a todos novos alunos que tem proficiência em inglês e estarão

frequentando aulas acadêmicas no Green River.

 Aulas são três horas por semana e são acrescentadas ao cronograma regular de 

aulas do aluno.

 Aulas são ministradas nas primeiras cinco semanas do trimestres e serão agendadas

no primeiro ou segundo trimestre que o aluno esteja no Green River. 
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Fundação para o Sucesso (Aula)
 Requerida para todos os novos alunos durante o primeiro trimestre.

 Foca em apoiar o sucesso acadêmico e social.

 Alunos frequentam semanalmente um workshop com conselheiros e 
auxiliares do programa.

 Assuntos incluem vida de estudante, saúde e segurança pessoal, 
decisōes efetivas e administração de tempo.
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Feira de Transferência
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Time responsável pela moradia dos 
alunos internacionais

Cyndi Rapier     Emilee Findley   Amber Gibson Zingzhu Jude Guo       Theresa Torell
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Opçōes de Moradia
Moradia no campus

Corner Apartments (CCA)

Casa de família
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Casa de Família/ Host Family

 $675 por mês
 Recepção no aeroporto
 Orientação sobre a área
 Visita ao campus
 Quarto individual
 Assistência com o Banco
 Refeiçōes no estilo americano (3 

refeições ao dia)
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Moradia no Campus: Campus Corner 
Apartments

 Alunos tem recepção no aeroporto e 
serviço de boas-vindas, orientação sobre a 
área e assitência com compras, questões
bancárias, etc.

 Cada unidade possui quatro quartos, dois
banheiros, uma cozinha e sala de estar e 
jantar.

 Cada aluno tem seu quarto individual.

 Quartos são todos mobiliados com acesso
a internet de alta velocidade, televisão a 
cabo e ligacões de telefone inclusos no 
aluguel.

 Inclui todas utilidades
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Campus Corner Apartments
 Alunos preparam suas próprias

refeiçōes
 Kits de mudanças providenciados a 

novos residentes incluem lençois, 
utensílios e comida.

 Lavanderia Central e sala
comunitária com uma grande TV, 
cozinha e area de descanso.

 Segurança 24 horas e orientadores
residentes no local. 

 Diferentes opcōes de locação estão
disponíveis .
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Alocação de moradia
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 Aplicação de moradia completa

 $300 taxa de moradia inclui o seguinte:
- Recepção no aeroporto e transporte até o CCA
- Kit de mudança para alunos do CCA (lençol, travesseiro, toalhas

, etc.)
- Para alunos na casa de família : crédito de $100 no primeiro

mês de alocação
- Orientação sobre a área e contato local

 Alunos são assentados em moradia somente quando a aplicação e a 
taxa de moradia são submetidas. 

 Política de reembolso: Taxa de $300 para reembolso de alocação sob 
pedido, caso o aluno cancele a aplicação duas semanas antes do dia de 
mudança. 



Taxas de Moradia
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1 mês 3 meses
(um trimestre)

Homestay $675 $2,025

Campus 
Corner

$780 $2,339

Aluguel no Campus Corner varia dependendo da duração e 
das opçōes de pagamento. Menor taxa mensal disponível
no contrato de três trimestres. 



Serviços Estudantis para Alunos
Internacionais

 Equipe de moradia no local

 Equipe para admissōes

 Programa de orientação compreensivo

 Aconselhamento

 Feiras de Transferência para 
Universidades

 Tutoria grátis no campus
 Variedade de atividades para alunos e 

diversos clubes
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Orientação

 Teste de nivelamento
 Tour pelo campus
 Orientação
 Matrícula
 Acampamento para novos

alunos
 Viagem para Seattle
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Passeio no acampamento
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Passeio por Seattle–
Obelisco Espacial
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Datas e Prazos (2016-2017)
Trimestre no outono 2016

• Chegada de novos alunos e mudanca
• Provas/Nivelamento & Orientação de novos alunos
• Início das aulas
• Término das aulas

Setembro 7 & 8, 2016
Setembro 9, 2016
Setembro 19, 2016
Dezembro 9. 2016

Trimestre no Inverno 2017

• Chegada de novos alunos e mudança
• Provas/Nivelamento & Orientação de novos alunos
• Início das aulas
• Término das aulas

Dezembro 27, 2016
Dezembro 28, 2016
Janeiro 4, 2017
Março 22, 2017
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Datas e Prazos (2017)
Trimestre na Primavera 2017

• Chegada de novos alunos e mudanca
• Provas/Nivelamento & Orientação de novos
alunos
• Início das aulas
• Término das aulas

Março 27, 2017
Março 28, 2017
Abril 3, 2017
Junho 16, 2017

Trimestre no Verão 2017

•Chegada de novos alunos e mudanca
• Provas/Nivelamento & Orientação de novos
alunos
• Início das aulas
• Término das aulas

Junho 20, 2017
Junho 21, 2017

Junho 26, 2017
Agosto 17, 2017
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Custo aproximado 2016-2017

1 Trimestre
(3 meses)

1 Ano Acadêmico
( 9 meses)

Mensalidade Escolar $3,450 $10,350

Taxa de inscrição (única taxa) $50

Fundação para o sucesso requerido a todos novos alunos (taxa única) $100

Experiência de faculdade requerida a todos novos alunos (taxa única) $100

Gastos estimados

Custos de moradia $ 3,000 $9,000

Taxas $177 $531 

Livros $    373 $1,119

Total geral de despesas e 
taxas

$ 7,000 $21,000

Mensalidade baseada em 12-18 créditos
Referente a Setembro 2016 (Trimestre Outono) até Junho 2017 (Trimestre Verāo) 35



Processo de matrícula
simples

 Aplicação completa
 Garantia financeira
 $50 taxa de aplicação
 Recomendado: históricos escolares

oficiais em inglês e cópia do passaporte

 Candidatos devem ter mais de 16 anos de 
idade ou um diploma de Ensino Médio 36


