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Requisitos para Admissão aos Cursos de Graduação*
 Escore no TOEFL de 61 (ibt) ou pontuação no IELTS de 6,0
 Também deve satisfazer os seguintes requisitos:

Calouros
12 anos de educação primária e secundária com GPA mínima de 3.0 ou Nota B 
(Requer certificado de conclusão do ensino secundário)

Aluno transferido
GPA mínima de 2.0 ou Nota C
Se você tem mais de 60 unidades semestrais transferíveis de outra escola dos 
EUA, deve ter concluído cursos de educação geral em composição em inglês, 
comunicação oral, pensamento crítico e matemática (cursos mínimos de álgebra 
ou estatística em nível universitário).

Uma admissão condicional está disponível para alunos com qualificação acadêmica 
adequada, mas que não satisfazem os requisitos de língua inglesa. Os alunos recebem 
uma carta de admissão condicional e devem frequentar e concluir com êxito aulas 
de inglês intensivo no Programa de Idioma Americano da CSUEB até que atinjam os 
requisitos de língua inglesa. 

Requisitos para admissão aos cursos de pós-graduação*
• Escore no TOEFL de 80 (ibt) ou pontuação no IELTS de 6,5
• Um diploma concedido por uma universidade credenciada equivalente a quatro 

anos de estudos Diploma de bacharelado americano com uma GPA equivalente de 
2.5 ou superior (diplomas de três anos podem ser aceitos para alguns programas; entre 
em contato conosco para obter mais informações)

• O aluno também deve satisfazer os outros padrões para estudos de pós-
graduação estabelecidos pelo departamento acadêmico.  

*Os requisitos de admissão estão sujeitos a alteração e podem variar de acordo com 
o departamento.

Programas sem titulação
Os requisitos de admissão e os formulários de inscrição para os seguintes programas de 
graduação sem titulação estão disponíveis em www.csueastbay.edu/globalacademy:
 Programa intensivo de inglês                    Admissão condicional
 Análise pré-empresarial                     Programa para alunos visitantes
 Certificado de negócios internacionais (+ OPT)

Envie um e-mail para o Global Academy para obter mais informações: 

globalacademy@csueastbay.edu

Informações de contato para admissões
California State University, East Bay
Secretaria de Admissão Internacional
25800 Carlos Bee Blvd., SF-102
Hayward, CA 94542
Tel: (510) 885-7571
E-mail:   iao@csueastbay.edu
web: www.csueastbay.edu/IAO
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ADMISSÕES INTERNACIONAIS

Premiações e Reconhecimento
• Princeton Review 2022 - Melhores Universidades no Oeste
• Princeton Review 2022- Melhores Universidades de Negócios
• U.S. News and World Report 2021 - Classificação de 

“Melhores Universidades” (classificada como nº 4 para 
diversidade étnica em universidades regionais do oeste 
americano)

• Forbes 2021  - Universidades da América com melhor valor 
(Classificada em 108º lugar) 

• CEO Magazine 2021 - 1ª Classe nos Programas de MBA 
norte-americanos e na classificação de MBA Executivo 
Global

Bem-vindo à Área da Baía de São Francisco!
A California State University, em East Bay é conhecida por 
seus programas premiados, instrução especializada, turmas 
pequenas e por um ambiente de aprendizagem altamente 
personalizado. A CSUEB está localizada no coração do centro 
cultural, tecnológico e educacional da Califórnia, tem um 
campus magnífico com vistas para a Baía de São Francisco, 
acomodações estudantis convenientes e seguras para os 
alunos, e um cenário inspirador para o desenvolvimento de 
uma carreira - tudo isso a apenas 30 a 40 minutos de carro 
de São Francisco e do Vale do Silício.

Cal State East Bay - Em números
Fundada em:            
População estudantil: 
Alunos internacionais matriculados:         
Países de alunos internacionais representados:       
Programas com titulação:                            Graduação:
                                                               Pós-Graduação:
Proporção de professores por aluno:   Graduação:
                                                 Pós-Graduação:  
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Cursos de Graduação
Antropologia, B.A.

Arte, B.A., B.F.A.

Bioquímica, B.A., B.S.

Ciências biológicas, B.A., B.S.

Administração de empresas, B.S.

Química, B.A., B.S.

Engenharia Civil, B. S.

Comunicação, B.A.

Engenharia da computação, B.S.

Ciência da computação, B.S.

Gerenciamento de obras, B.S.

Justiça criminal, B.S.

Economia, B.S.

Língua inglesa, B.A.

Ciências ambientais, B.S.

Estudos ambientais, B.A.

Estudos étnicos, B.A.

Francês, B.A.

Geografia, B.S.

Geologia, B.A., B.S.

Estudos Globais, B.A.

Ciências da saúde, B.S.

História, B.A.

Engenharia industrial, B.S.

Estudos interdisciplinares, B.A., B.S.

Cinesiologia, B.S.

Estudos liberais, B.A.

Matemática, B.S.

Música, B.A.

Enfermagem, B.S.

Filosofia, B.A.

Física, B.A., B.S.

Ciência politica, B.A.

Psicologia, B.A., B.S.

Saúde pública, B.S.

Sociologia, B.A.

Espanhol, B.A.

Fonoaudiologia, B.S.

Estatística, B.S.

Artes cênicas, B.A.

Cursos de pós-graduação*
Contabilidade, M.S.

Ciências biológicas, M.S.

Bioestatística, M.S.

Administração de empresas, M.B.A.

Analítica de negócios, M.S.

Química, M.S.

Comunicação, M.A.

Ciência da computação, M.S.

Gerenciamento de obras, M.S.

Psicologia de aconselhamento, M.S.

Educação na primeira infância, M.S.

Liderança educacional, M.S.

Liderança educacional para a justiça social, Ed.D.

Tecnologia educacional, M.S.

Gestão de engenharia, M.S.

Geociências ambientais, M.S.

História, M.A.

Design de interação e arte interactivo, M.A.

Cinesiologia, M.S.

Ciência marinha, M.S.

Matemática, M.S.

Serviço social, M.S.W.

Educação especial, M.S.

Terapia da fala e audiologia, M.S.

Estatística, M.S.

*Alguns cursos não são oferecidos em todos os 
semestres.  Sujeitos à disponibilidade de espaço.

Programas com Certificados/Sem 
titulaçãao           
Negócios internacionais             
Programa acadêmico de saúde pré-profissional

Custos estimados do programa
(por ano acadêmico)

Programas de Graduação
Instrução e taxas (12 unidades por semestre)          $16.499 
Seguro de saúde          $2,115
Despesas de habitação/alimentação                    $19.000 
TOTAL          $37.614
Programas de Pós-graduação 
Instrução e taxas (9 unidades por semestre) $15.557 
Seguro de saúde $2,115
Despesas de habitação/alimentação                        $19.000
TOTAL   $36.672
Profissional de negócios pós-graduado
Instrução e taxas (9 unidades por semestre)          $20.417 
Seguro de saúde         $2,115
Despesas de habitação/alimentação                        $19.000
TOTAL              $41.532

Instrução e taxas sujeitos a alteração.  

1. Inscreva-se online em www.calstate.edu/apply 
• Pague a taxa de inscrição não reembolsável de 

$70 USD

2. Envie os seguintes documentos:**
• Histórico acadêmico (histórico e certificado de 

titulação [diploma]) no idioma original com uma 
tradução para o inglês, se necessário 

• Notas oficiais dos testes, se exigidos 
 Código do TOEFL/GRE= 4011
 Código do GMAT= TCV-K9-41

• Requisitos adicionais para alunos de pós-
graduação:  Contate o departamento acadêmico 
do programa em qual você está se inscrevendo.  
Outros documentos podem ser exigidos pelo 
departamento para consideração da admissão 
ao programa de pós-graduação.   

3. Se admitido, você precisará enviar cópias oficiais 
de seus registros acadêmicos, e os alunos F-1 
devem fornecer verificação de finanças para cobrir 
o valor total listado abaixo para seu programa 
acadêmico.

Programas de Graduação Como fazer a inscrição

Admissões Internacionais

www.csueastbay.edu

OBS.: As datas acima são para admissão geral. 
Alguns departamentos de pós-graduação têm prazos mais 
curtos ou podem fechar no semestre da primavera.  

Calendário Acadêmico e Períodos de 
Inscrição na Admissão Geral     
Semestre Outono Primavera 
Datas de início Meados de agosto                 Meados de janeiro

Datas de término Meados de dezembro      Meados de maio

Data de abertura 
das inscrições

1 de Outubro a 
1 de Maio

1 de Agosto a 
1 de Outubro

www.csueastbay.edu www.csueastbay.edu


