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Viva a Universidade de Redlands
A Universidade de Redlands é uma instituição universitária 
dinâmica e integral de artes liberais e ciências localizada em 
Redlands (Califórnia). Na Redlands, você viverá e aprenderá em 
uma comunidade genuína de professores dedicados e alunos 
comprometidos. Combinamos a aprendizagem atemporal das 
artes e ciências com a formação prática experimental para criar 
a educação mais eficaz para o mundo atual e futuro.  
Este é o motivo pelo qual nossos alunos são aceitos nas 
melhores instituições educativas de pós-graduação e têm 
carreiras bem-sucedidas após a formatura.

A Universidade de Redlands oferece mais de 50 programas 
de estudo. Nossos ilustres professores têm formação 
interdisciplinar, desempenho acadêmico, experiência em 
investigação e prática em diversos programas. Mas acima 
de tudo, lhes importa ensinar e orientar os alunos.

Localização
A cidade de Redlands tem uma população de 70 000 
habitantes e conta com um centro histórico e afável a uma 
curta distância do campus. Redlands ostenta 300 dias de 
sol a cada ano. Nossa localização central no sul da Califórnia 
está a uma hora de Los Angeles, dos parques nacionais, 
das estações de esqui, das praias do Oceano Pacífico e dos 
cinco aeroportos principais.

Dados
A seguir, apresentamos algumas informações sobre a  
nossa universidade: 
n Inscrição: 2.700 
n Relação entre estudantes e professores: 13:1 
n Tamanho médio das classes: 18-22 
n Porcentagem de alunos que estudam no exterior: 58% 
n Número de organizações estudantis: 120 
n Número de equipes esportivas da Divisão III: 21 
n Número de edifícios no campus: 76 
n Mascote: O bulldog Thurber
n  Número de eventos de teatro, arte, música e culturais 

realizados no campus todos os anos: 200

Após Redlands
Aceitações recentes para estudos de pós-graduação

Empregadores recentes de estudantes de Redlands

Reconhecimento nacional e internacional
N.º 5: Melhor Valor (2017 U.S. News and World Report) 

N.º 12: Melhores Universidades do Oeste  
 (2017 U.S. News and World Report) 

Nº 36: Melhores Universidades do Oeste (2017 Forbes)

Melhores 380 Universidades dos Estados Unidos  
 (2017 Princeton Review)

21 estudantes Fulbright nos últimos 10 anos

Departamento de Estudantes e  
Acadêmicos Internacionais
Os alunos do exterior recebem apoio do Departamento de 
Estudantes e Acadêmicos Internacionais. Este departamento 
fornece orientação a novos estudantes internacionais e em todas 
as questões que surgem durante sua estadia em Redlands, 
desde vistos, emprego, mudança de status e orientação 
acadêmica. É oferecida uma ampla variedade de atividades 
para que os estudantes internacionais conheçam Redlands 
e a comunidade circundante, bem como para incentivá-los a 
participar de eventos universitários e organizações estudantis.  
Saiba mais: http://www.redlands.edu/oiss

Admissões Internacionais
na Universidade de Redlands

Apple 
Barclays 
Boeing
Burberry 

Disney
Esri
Federal Express
Google

Pepsi Co.
Sterling Investments
The Ritz-Carlton
UNESCO

Universidade de Columbia
Universidade Cornell
Universidade Duke
Universidade George 
Washington
Universidade de Harvard
Universidade Kyung Hee, Seul
Escola de Economia de Londres

Universidade de Nova York
Universidade Tulane
Universidade da Califórnia - 
Berkeley
Universidade de Edinburgh
Universidade de Oregon 
Universidade de Washington 
Universidade Yale



Programas do estudo

Johnston Center for Integrative Studies
O Johnston Center for Integrative Studies oferece uma 
educação sem igual. Cada estudante deste centro irá explorar 
uma trajetória única através da tutoria do corpo docente 
e da comunidade internacional. Este centro de vivência 
e aprendizagem oferece aulas estilo seminário, formação 
conjunta entre professores e alunos, um complexo residencial 
autônomo, bem como acesso pleno às aulas na Faculdade de 
Artes e Ciências. Os recém-formados estabeleceram títulos de 
graduação como Agricultura Urbana, Comportamento Social nas 
Distintas Culturas, Neurociência de Onirologia, Direitos Humanos, 
Arte da Narrativa e Cultura Visual.  
Para saber mais, visite: http://www.redlands.edu/johnston

Requisitos para inscrição
n  Apresentação de uma solicitação comum  

(Taxa de inscrição USD 50) http://www.commonapp.org
n  Uma redação pessoal que inclua as perguntas da 

Universidade de Redlands
n  Certificado de estudos oficial de todas as escolas 

secundárias que o aluno tenha frequentado. 
Estudantes do primeiro ano: apresente o certificado de 
estudos e uma tradução oficial se os cursos não estiverem 
em inglês. 
Transferência: é necessária uma certificação de avaliação 
IERF o WES para todos os cursos universitários completados 
fora dos Estados Unidos.

n  Duas cartas de recomendação de um orientador acadêmico 
(ou outro funcionário de tal entidade educativa) e uma 
de um corpo docente que possa atestar as capacidades 
acadêmicas do aluno

n  Comprovação de domínio do idioma inglês: os alunos devem 
demostrar um domínio adequado do inglês para se inscreverem 
na Universidade de Redlands (obrigatório para estudantes 
internacionais cuja língua materna NÃO seja o inglês)

n  Exame de admissão SAT ou ACT (obrigatório para 
estudantes internacionais cuja língua materna seja o inglês)

Leia mais em http://www.redlands.edu/apply

Pontuações requeridas de domínio do 
idioma inglês
Aqueles que têm o inglês como língua materna devem 
apresentar a pontuação do SAT ou ACT. Aqueles que não têm 
o inglês como língua materna devem satisfazer a exigência de 
proficiência em inglês por uma das seguintes formas:
	 n  Qualificação mínima de 80 iBT/550 no exame escrito do TOEFL;
	 n  Qualificação de 6,5 no exame IELTS;
	 n  Qualificação de 550 no exame de escrita e leitura do SAT 

(Evidence-Based Reading and Writing) ou 500 no exame 
de interpretação de texto do SAT (Critical Reading);

	 n  Qualificação de 21 nas Seções de inglês e leitura do 
exame ACT.

Finalização de um curso de nível universitário de composição 
em inglês em uma instituição acreditada nos Estados Unidos 
no âmbito regional, com uma qualificação de C ou superior 
(exclusivamente para solicitantes de transferência internacional).
Admissão condicional 
A Universidade de Redlands estabeleceu uma parceria com 
o Instituto Middlebury de Estudos Internacionais de Monterey 
(Califórnia) com o propósito de oferecer um programa intensivo 
de inglês. Após ter completado com sucesso o programa de 
inglês, os alunos podem fazer a transição para a Universidade 
de Redlands para iniciar a carreira universitária. Saiba mais 
sobre o Middlebury Institute em http://www.miis.edu. Se 
o requisito de proficiência na língua inglesa não for cumprida, 
pode ser concedida aos alunos uma admissão condicional. 

Prazo de inscrição
Outono de 2018   Primavera de 2018
Decisão antecipada   1 de novembro 
(vinculante): 15 de nov.           
Ação antecipada (não vinculante): 15 de nov.
Decisão regular: 15 de janeiro 
Todas as solicitações apresentadas após a data limite serão 
analisadas de acordo com as vagas disponíveis.

Custos
Ano acadêmico 2017-18:
	n  Inscrição e taxas: USD 48.222
	n  Hospedagem e alimentação (ocupação dupla,  

plano de refeições padrão): USD 13.862
	n  Livros e material (estimado): USD 1.850
	n  Seguro médico: USD 1.741
Total anual: US 65.675

Bolsas de estudo e assistência financeira
Os estudantes internacionais são elegíveis para bolsas de 
estudo atribuídas por mérito, após a admissão, no valor máximo 
de USD 27.000 por ano. As bolsas de estudo por mérito são 
outorgadas por excelência acadêmica e não é necessário 
apresentar uma solicitação separada para apreciação. Além 
disso, a Redlands concede ajuda financeira limitada de acordo 
com a necessidades. São concedidos créditos universitários 
para pontuações aceitáveis em exames de Colocação Avançada 
(AP, por sua sigla em inglês) e de Bacharelado Internacional  
(IB, por sua sigla em inglês). Para mais informações, envie um 
e-mail para intladmissions@redlands.edu.

Admissões internacionais na Universidade de Redlands 

Contabilidade
História da Arte*
Estudos Asiáticos
Astronomia*
Bioquímica e  
 Biologia Molecular
Biologia
Administração de 
Empresas
Química
Transtornos da 
Comunicação
Ciência da Computação
Escrita Criativa
Economia
Educação 4+1  
 Certificação/Master
Engenharia 3-2
Inglês
Ciências Ambientais
Estudos Ambientais
Economia Financeira
Francês

Alemão
Comércio Global
História
Relações entre 
Humanos e Animais*
Relações Internacionais
Johnston Center for  
 Integrative Studies
Estudos Latino-
americanos
Ciências e 
Humanidades
Administração
Matemática
Mídia e Vídeo  
 Estudos Culturais
Música
Filosofia
Educação Física*
Física
Ciência Política
Estudos Preparatórios 
em Direito

Estudos Preparatórios 
em Medicina/Saúde
Psicologia
Políticas Públicas
Estudos de Raças e 
Etnia
Estudos Religiosos
Sociologia e  
 Antropologia
Espanhol
Estudos Espaciais*
Estúdio de Arte
Teatro
Administração de 
Teatro
Estudos da Mulher,  
 do Gênero e 
 da Sexualidade
 *indica apenas  
 optativas (Minor)
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