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       Estudantes 
de 

+54 países 
 

100% das  
aulas são  

conduzidas por  
professores

19:1  
é a razão de alunos 

por faculdade

720 alunos 
matriculados 

20+  
clubes e  

organizações dentro 
do campus 
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North American University é uma pequena universidade
localizada em uma diversificada cidade metropolitana cheia

de oportunidades. Aqui, na North American University,
alunos recebem atenção personalizada e encontram muitas
opções de engajamento. Nosso corpo estudantil representa

o melhor dos Estados Unidos da América e do mundo
em termos de diversidade. Nossa faculdade é altamente

qualificada com cursos de doutoramento nos seus campos
e conta com uma vasta experiência profissional.

A NAU é uma faculdade privada, sem fins lucrativos e
completa, que oferece programas de graduação em
três disciplinas com várias especializações. Estamos

localizados no sudoeste de Houston, em Stafford,
Texas. A NAU oferece um ambiente focado na
aprendizagem do aluno, onde cada estudante  

é valorizado e está cheio de oportunidades para 
crescer.

Como uma instituição de ensino superior
comprometida com a competência cultural

global, a North American University oferece
uma experiência educacional única para o

diversificado corpo estudantil, e nossos
programas de aprendizagem oferecem

excelentes oportunidades para a  
preparação para o mundo profissional  

globalizado, onde a competência  
cultural é um grande trunfo.



Department of Business  
Administration
Departamento de Administração de  

Empresas 

O programa de bacharelado de administração de empresas, 
com duração de 3 anos, fornece aos alunos uma educação  
de alta qualidade e os prepara para se tornarem gerentes 
proficientes e responsáveis, da maneira que o ambiente de 
negócios precisa mais atualmente. Nossos graduados estão 
familiarizados com informações relacionadas com o quadro  
legal do mundo dos negócios, as melhorias tecnológicas, e 
estão bem preparados para um ambiente de negócios em 
constante mudança, com uma perspectiva global.

Especializações da Administração
O programa de Administração de Empresas foca  
áreas de especialização de negócios:
 

• Financeiro
• Gerência
• Negócios internacionais

Department of Computer 
Science
Departamento de Ciências da  
Computação

Ciências da Computação é uma disciplina em 
rápida evolução, que tangencia quase todos os 
aspectos de nossas vidas diariamente, afetando 
direta ou indiretamente muitas outras discipli-
nas, incluindo, mas não se limitando, a ciência, 
engenharia, educação e negócios. À luz deste 
fato, Ciências da Computação na North American 
University estabelece uma base abrangente, que 
promove a excelência educacional, bem como 
a realização acadêmica, fornecendo excelente 
base curricular aos seus alunos e suas prósperas 
carreiras na indústria, academia e governo.

Especializações das Ciências da 
Computação 
Bacharéis em Ciências da  
Computação têm a oportunidade 
de atingir seus objetivos de carreira 
com uma das especializações: :

• Rede de Computadores
• Engenharia de Software



l a n g u a g e
s c h o o l

GULF

l a n g u a g e
s c h o o l

GULF

Department of  
interdisciplinary Education
Departamento de Educação Interdisciplinar

O Departamento de Educação oferece programas que são 
projetados para auxiliar os alunos no desenvolvimento 
dos conhecimentos, habilidades e disposição que eles 
precisam para se tornarem professores, líderes e defen-
sores eficazes no campo da educação. Cada programa 
é conduzido por membros do corpo docente altamente 
qualificados, que supervisionam o progresso de cada 
aluno à medida que avançam por meio de um intenso 
programa de estudo. 

Especializações da Educação
O programa oferece aos estudantes que 
buscam um bacharelado em Estudos  
Interdisciplinares em Educação três  
especializações: 

• Matemática
• Artes/Leituras da Língua Inglesa
• Educação Fundamental

Intensive English Program 
Programa de Inglês Intensivo 

Para os falantes não-nativos que desejam alcançar  
proficiência em inglês para fins acadêmicos ou profis-
sionais. Como estudante de Inglês Intensivo (IEP)  
na Gulf Language School (GLS), você melhorará a  
capacidade de ouvir, falar, ler e escrever em um  
ambiente de aprendizagem acadêmico estimulante.  
A missão da Gulf Language School é fornecer um 
ensino de qualidade em inglês para estudantes cuja 
língua nativa não é o inglês. 

O GLS Intensive English Program 
oferece uma variedade de cursos 
e usa as mais recentes técnicas de 
ensino de ESL (inglês como segun-
da língua). Nosso programa tem 6 
níveis de proficiência, do básico  
ao avançado.

  Accredited by

The Gulf Language School Intensive English Program is accredited by the 
Commission on English Language Program Accreditation (CEA) for the period 
December 2014 through December 2018 and agrees to uphold the CEA 
Standards for English Language Programs and Institutitions. CEA is recognized 
by the U.S. Secretary of Education as a national accrediating agency for English 
language programs and institutions in the United States. For further information 
about this accrediation, please contact CEA, 801 North Fairfax Street, Suite 402A, 
Alexandria, VA 22314, 703.665-3400, www.cea-accredit.org.



Student Services  
Serviços para Estudantes

Os profissionais do Serviços para Estudantes 
ajudam com as necessidades acadêmicas, 
sociais e pessoais dos alunos, para eles que 
possam desfrutar de uma vida produtiva na 
faculdade.

Dorms Dormitórios

A vida universitária é uma experiência maravilhosa, e 
a habitação é um componente importante da mesma. 
Nosso campus está em uma região privilegiada de Hous-
ton, oferecendo a facilidade de frequentar aulas e man-
ter uma vida social ativa. Atualmente, temos 2 andares 
de dormitórios para estudantes no campus, o 5 º andar 
para os homens e o 6 º andar para as mulheres. À medida 
que nosso campus cresce, estamos construindo uma nova 
instalação para estudante no campus, que irá oferecer dor-
mitórios adicionais, refeitório e auditório. 

Dining Alimentação

No campus, a alimentação oferecida aos alunos inclui 
um saudável café da manhã caseiro, almoço e jantar. 
Os serviços de refeições da North American Univer-
sity têm trabalhado duro para desenvolver um pro-
grama de alimentação comprometido em atender 
às necessidades individuais de cada aluno. Você já 
tem muito em sua mente: aulas, esportes, clubes, 
serviço comunitário, etc.; por isso, estabelecemos 
como nossa meta certificar-se de que você não 
terá que se preocupar em encontrar uma ótima 
opção para comer quando desejar.

Student life
Vida estudantil

 
A North American University oferece uma 
vida vibrante ao aluno! Temos muitos clubes 
e serviços no campus para ajudar e propor-
cionar um equilíbrio saudável entre estudos 
acadêmicos e desenvolvimento social. 
 



Houston é a 4ª maior cidade dos Estados Uni-

dos, e uma das mais seguras das Américas. Con-

hecida como a capital energética do mundo, 

abriga 26 das empresas listadas na Fortune 500 

companies, sendo segunda cidade com maior 

número de empresas do ranking, e o maior cen-

tro médico do mundo — fazendo de Houston 

uma região de oportunidades ilimitadas para os 

alunos da NAU, seja através de estágios ou ex-

periências de campo no mundo real. Houston 

também tem a economia de maior crescimento 

no país, e a North American University possui 

um papel importante nessa posição de Houston

Welcome         to   

     Houston



Scholarship  opportunities
Informações de Bolsas de Estudos para Alunos Internacionais*

Bolsa Presidencial  $7,000
Critério: SAT 1500 ou 34 ACT OU VALECT OU resultados exemplares 
documentados pelo aluno e aprovados pelo comitê de bolsas de es-
tudo, tais como o Medallion Recipient da IMO ou outras realizações 
notáveis

Bolsa Gerencial: $6,000
Critério: SAT 1300 ou 29 ACT OU SALECT OU excelente desempen-
ho documentado pelo aluno e aprovado pelo comitê de bolsas, 
como ISWEEP Gold/Top 1% exame nacional OU estudantes de 
Transferência Internacional com 3.50 CTGPA e 50 créditos

Bolsa do Reitor: $5,000
Critério: SAT 1100 ou 24 ACT OU U.S. HS GPA 3.4 OU conquista 
notável documentada pelo aluno, como ISWEEP Silver/Bronze 
Recipient/Top 5% exame nacional OU estudantes de Trans-
ferência Internacional com 3.0 CGPA e 40 créditos

Bolsa Stallion: $4,000
Critério: SAT 1000 ou 21 ACT OU U.S. HS GPA 3.2 OU des-
taque documentado pelo aluno como ISWEEP participação 
honorável / Top 10% exame nacional OU estudantes de 
Transferência Internacional com 2.20 CGPA e 30 créditos

Bolsa Texana: $2,000
Critério: SAT 900 ou 18 ACT OU U.S. HS GPA 3.0 OR 
conquista reconhecida documentada pelo aluno, como 
Top 25% Exame Nacional / Certificado de Apreciação 
OU estudantes de Transferência Internacional com 2.20 
CGPA e 15 créditos

HOW TO APPLY 
Como se candidatar

Visite nosso site para candidaturas online em 
www.na.edu/admissions

Documentos necessários para sua candidatura
CÓPIA DO PASSAPORTE: Uma cópia da  
página biográfica do seu passaporte e visto,  
se disponível.

CREDENCIAIS CADÊMICAS OFICIAIS & NOTAS: 
Diploma do ensino médio ou transcrição, SAT/ACT, 
TOEFL ou IELTS.

Demonstração de recursos FINANCEIROS:  
Envie um extrato bancário, certificado de saldo,  
carta de patrocínio ou qualquer combinação dentro 
os três.

TRANSFERÊNCIA PARA OS EUA:  
Envie uma transcrição oficial da universidade, uma 
cópia do seu I-20 atual e uma cópia assinada do  
Formulário de Conselheiro Estudantil da nova escola.

Opcional DECLARAÇÃO PESSOAL
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North American University
11929 West Airport Blvd.
Stafford, TX 77477
www.na.edu
info@na.edu


