
 

Uma Universidade Líder Em Sua Categoria  
Uma das melhores universidades públicas do Nordeste dos Estados Unidos, a Universidade de Buffalo (UB) é 
um excelente lugar para conseguir uma educação. Fundada em 1846, UB é o maior centro universitário entre os 
64 centros educacionais que compreende o sistema Universidade Estadual de Nova York (SUNY). A 
universidade oferece à alunos cursando bacharelado e pós-graduação o sistema educacional mais 
compreensível  de todos os centros educacionais do SUNY. UB é membro da prestigiosa Associação de 
Universidades Americanas e se posiciona em frente no ranking de melhores universidades em pesquisa 
intensiva dos Estados Unidos. Contudo, UB permanece uma das universidades públicas mais acessíveis em 
termos de preço dos Estados Unidos.  

Professores e Licenciatura 
UB possui um corpo docente premiado de aproximadamente 2000 profissionais, dos quais 95 por cento possui 
um doutorado ou algum diploma equivalente. UB oferece ao redor de 300 diplomas entre bacharelado, mestrado 
e doutorado.  

Faculdade de Artes e de Ciências           Pedagogia              Medicina   Odontologia                    
Engenharia e Ciências Aplicadas Direito                    Trabalho Social Enfermagem  
Arquitetura e Planejamento              Saúde Pública      Administração  Farmácia 

Estudantes Matriculados  
29.000 estudantes, incluindo 5.000 estudantes internacionais de mais 100 países.  

Requisitos de Admissão  
Estudantes internacionais são avaliados para admissão com base em:        

1) Qualificações e credenciais: registro acadêmico do candidato. 
2) Competência no idioma Inglês: o padrão mínimo  imposto pela universidade para o TOEFL (Teste de 

Inglês como Língua Estrangeira) é de 550 se prova escrita, 79 se a prova for completada pela internet; ou 
pontuação de 6.5 para o IELTS, não tendo uma pontuação de menos de 5.5.  
O estudante universitário, tendo transferido ou sendo do primeiro ano, com uma pontuação abaixo do 
mínimo* será considerado para uma admissão condicional e terá que fazer cursos de inglês ainda durante o 
primeiro semestre. 
* Pontuação para o TOEFL de 523-549 escrito, 70-78 com prova completada pela internet ou pontuação de 
6.0 para o IELTS não abaixo de 5.5 
 

3) Testes padronizados: é recomendado mas não requerido que candidatos universitários enviem os 
resultados do SAT I; Outros testes como o GRE, GMAT, etc. podem ser obrigatórios por outros 
departamentos para candidatos à pós-graduação. 

4) Suporte financeiro: Todos os candidatos internacionais devem documentar todas as fontes de apoio 
financeiro antes de ser emitido um Certificado de Elegibilidade para entrar ou permanecer nos EUA para 
estudar. 

Processo de admissão  
Aplicações para bacharelado podem ser submetidas à Admissões Internacionais em uma base contínua; as 
datas de depósito recomendadas para admissão são de fevereiro para o segundo semestre e outubro para o 
semestre da primavera. Aplicações de pós-graduação devem ser submetidas aos diferentes departamentos; 
prazos departamentais variam. 

Orientação  
Obrigatório para todos os alunos; realizada uma semana antes do início do semestre (no outono ou primavera). 

Calendário acadêmico 
Duas semanas de 15 semestres (semestre de outono: do final de agosto a meados de dezembro; semestre da 
primavera: meados de janeiro a início de maio), além de oportunidades de estudo intensivo durante as sessões 
de verão, entre maio e agosto. 



Média de taxa de ensino anual 
                              Custo         Taxas/Residência/Alimentação    Total  (Ano Acadêmico 9 Meses) 
Graduação:  $24,180   $19,079   $43,259 
Pós-graduação:  $22,210   $18,435   $40,645 
*Sujeito a alterações sem aviso prévio; valores acima não incluem livros e despesas pessoais 

 

Assistência Financeira  
Estudantes fazendo pós-graduação podem ser elegíveis para receber bolsas ou estádios, incluindo isenção de 
taxa de matrícula, oferecido por meio de seus departamentos. Emprego a tempo parcial também está disponível 
para os alunos possuidores dos vistos “F” (aluno) ou “J” (intercâmbio). 
buffalo.edu/internationaladmissions/scholarships 

Instituto de Linguagem Inglesa 
O Instituto de Linguagem Inglesa (ELI) na UB oferece programas de curso intensivo de inglês e cursos pré-
acadêmicos durante os semestres de outono, primavera e verão (baseado no curriculum semestral). Para mais 
informações: 
Telefone: (716) 6452077 Fax: (716) 645-6198 
Email: elibuffalo@buffalo.edu Web Site:  buffalo.edu/eli 

Residências 
Dormitórios e residência estilo apartamento estão disponíveis por ordem de chegada. Dormitórios universitários 
são garantidos para estudantes internacionais se a aplicação de habitação e depósito são submetidos antes do 
prazo de 01 de maio para o semestre de outono e 01 de dezembro para o semestre da primavera. 
buffalo.edu/campusliving 

O Campus 
O campus é um dos mais modernos dos Estados Unidos e possui salas de aula tecnologicamente avançadas, 
laboratórios, computadores e bibliotecas em sua localização suburbana na cidade de Amherst. 

Vida Estudantil 
UB oferece programas esportivos, extensa recreação e instalações para entretenimento, 450 organizações de 
estudantes, incluindo mais de 25 grupos de estudantes internacionais, palestras de interesse geral, concertos, 
filmes, e uma rica variedade de atividades culturais. Os UB Bulls são uma equipe da Divisão IA no National 
Collegiate Athletic Association (NCAA) e é membro da Conferência Mid-Americana (MAC). 

A Comunidade 
Buffalo, a segunda maior cidade do estado de Nova York, goza de um clima temperado de quatro estações e 
oferece aos moradores da região a conveniência de um centro urbano e a simpatia e habitabilidade de uma 
cidade pequena. É uma cidade acolhedora e segura para os estudantes internacionais, que encontram um lugar 
agradável e confortável para viver, a um preço muito acessível. 

Localização 
Buffalo está apenas a uma hora de vôo de Nova York, Washington, Boston, Filadélfia e Chicago, e está situado 
apenas do outro lado do rio Niagara, no Canadá. A mundialmente famosa Niagara Falls está apenas a 20 
minutos de carro de UB, e Toronto, uma das maiores cidades do continente e um grande centro cultural, está 
apenas a 90 minutos ao norte. 

 
Para mais informação, favor contatar: 
 
Bacharelado              Pós-graduação  
 
Serviços de Gestão Internacional de Inscrição             Serviços de Recrutamento para Pós-graduação 
411 Capen Hall                          408 Capen Hall 
Buffalo, N.Y. 14260-1604, U.S.A.           Buffalo, N.Y. 14260, U.S.A. 
 
Tel: (716) 645-2368  Fax: (716) 645-2528          Tel: (716) 645-3482  Fax: (716) 645-6998 
Email:  intiem@buffalo.edu            E-mail: grad@buffalo.edu 
Web Site:  buffalo.edu/ApplyUB            Website: grad.buffalo.edu 
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