
NU IMMERSE

NUImmerse é uma experiência 
universitária distintiva de primeiro ano 
para estudantes internacionais que estão 
à procura de um programa avançado de 
inglês construído com base em 
académicos rigorosos.

 POR QUÊ O NUIMMERSE?

NUImmerse é uma experiência de 
transição para estudantes internacionais, 
oferecendo uma preparação avançada da 
língua inglesa e uma introdução à cultura 
universitária americana. Este programa 
imersivo é um excelente começo para 
os seus estudos universitários americanos 
e oferece uma experiência académica e 
cultural abrangente, projetada para o 
ajudar a ter sucesso na Northeastern 
University e melhorar as suas habilidades 
na língua inglesa. Para o estudante 
internacional altamente motivado – o 
NUImmerse é a sua oportunidade de 
entrar no fluxo da vida universitária 
americana, expondo-o a um ambiente 
que lhe permitirá desenvolver as suas 
habilidades académicas, fortalecer o seu 
currículo e prepará-lo para uma transição 
bem-sucedida para a Northeastern. 
Durante o seu tempo no NUImmerse, 
irá beneficiar de apoio em todas as etapas 
do processo, fornecido por um consultor 
académico designado.

Informações sobre o 
programa e requisitos

Este programa de dois semestres começa no outono, e todos os cursos são 
ministrados pelos professores da faculdade Northeastern no nosso campus 
de Boston. Após a conclusão bem sucedida do programa, continuará no 
seu programa de graduação na Northeastern no outono seguinte.

Os estudantes podem ganhar entre 20 e 24 créditos, dependendo do nível 
de proficiência em inglês.

Se tiver créditos de AP ou IB do ensino secundário, trabalharemos 
consigo para desenvolver um cronograma de curso apropriado a si.

Todos os participantes NUImmerse têm a garantia de alojamento 
patrocinado pela universidade durante o programa NUImmerse.

A sua admissão ao programa de graduação na Northeastern está garantida 
desde que atenda aos seguintes requisitos e conclua o programa:

3.0 GPA em percurso académico            3.0 GPA em percurso de inglês

No período de outono, consiga um C ou mais em todas as disciplinas

No período de primavera, consiga um B- ou mais em todas as 
disciplinas

As despesas para o programa semestral NUImmerse é de $41.400. O custo 
estimado de alojamento e alimentação para os períodos de outono de 2019 
e da primavera de 2020 NUImmerse é de $16.758.



Percursos académicos do período de outono
Durante o período de outono, os estudantes NUImmerse ingressarão num de dois percursos académicos. 
Por favor, note que este percurso pode variar entre os alunos, dependendo do montante de créditos conseguidos.

 Negócios e Economia 

 Escrita Crítica
 Aprendizagem Comunitária II
 Expressão Oral Profissional

 Tecnologia e Valores Humanos
 Introdução à História dos EUA
 Música dos EUA
 Microeconomia
 Cálculo I
 *para Negócios e Economia
 Fundamentos de Macroeconomia

 Engenharia, Matemática e Ciência

 Escrita Crítica
 Aprendizagem Comunitária II
 Expressão Oral Profissional

Tecnologia e Valores Humanos
 Introdução à História dos EUA
 Música dos EUA
 Microeconomia
 Cálculo I ou Cálculo II
*for Science & Engineering

 Humanidades e Ciências Sociais

 Escrita Crítica
 Aprendizagem Comunitária II
 Expressão Oral Profissional

Tecnologia e Valores Humanos
 Introdução à História dos EUA
 Música dos EUA
 Microeconomia
Fundamentos de Macroeconomia

Disciplinas do primeiro percurso

Leitura e Escrita Avançada
Compreensão e Expressão Oral Avançada
Sociologia de Boston
Aprendizagem Comunitária I
Disciplina Facultativa
 (varia dependendo do major)
Introdução ao Governo Americano
Introdução à Filosofia
Microeconomia
Pré-cálculo ou Cálculo
Pré-cálculo ou Cálculo I para Engenharia

 Disciplinas do segundo percurso

Leitura e Escrita Avançada
Sociologia de Boston
Aprendizagem Comunitária I
Disciplina Facultativa (varia dependendo do major)
Disciplina Facultativa (varia dependendo do major)
Introdução ao Governo Americano
Introdução à Filosofia
Microeconomia
Pré-cálculo ou Cálculo
Pré-cálculo ou Cálculo I para Engenharia

 Mais duas das seguintes disciplinas:


