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Bem-vindo!

O Hiram College é uma instituição
de prestígio, dinâmica, envolvente
e acolhedora.
Em nossa comunidade acadêmica,
sabemos mais que apenas o seu
nome. Conhecemos os seus interesses, suas paixões e seus sonhos para o futuro. Dedicamo-nos
a uma educação de nível superior
personalizada que o ajudará a alcançar suas metas em um ambiente global complexo e em constante mudança.
Os ex-alunos do Hiram fazem cursos de pós-graduação, moram e
trabalham em todo o mundo. Eles
têm a confiança proveniente da
integração do conhecimento e experiência adquiridos ao fazer um
curso universitário em uma instituição de artes liberais respeitada
internacionalmente.

O Hiram classifica-se:

• Como uma das 200 instituições
de ensino superior mais antigas
dos EUA
• Entre as melhores faculdades
dos EUA na área de artes liberais
pelo “Washington Monthly Annual College Guide”
• Entre as melhores instituições
de graduação, de acordo com a
edição anual “The Best 373 Colleges” da Princeton Review
• Entre as faculdades da lista
“America’s Best Colleges” da
Forbes e do Center for College
Affordability and Productivity
• Como uma das 40 escolas que
apareceram em “College That
Change Lives” de Loren Pope
• Como uma de apenas 10% de
todas as faculdades e universidades dos EUA com uma sede local da Phi Beta Kappa. A Phi Beta
Kappa é a sociedade acadêmica
de maior prestígio de cursos superiores dos EUA.
• Como devidamente credenciada
pela Comissão de Estudos Superiores da Associação CentroNorte de Faculdades e Escolas

Informações gerais

• O Hiram é uma instituição de cursos superiores de quatro anos
que concede graus de: Bacharelado em Ciências Humanas (BA –
Bachelor in Arts) e Bacharelado
em Enfermagem (BSN – Bachelor
of Science in Nursing).
• Corpo discente de 1200 universitários, homens e mulheres,
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de 26 estados, 30 países e 25
tradições religiosas diferentes.
Ambiente de aprendizagem confortável com turmas médias de
16 alunos.
Aulas ministradas por corpo docente dedicado ao sucesso do estudante, e não por estudantes de
pós-graduação se preparando o
para um mestrado ou doutorado.
Calendário acadêmico singular
chamado de Plano Hiram, no qual
cada semestre de 15 semanas
consiste em um período abrangente de 12 semanas seguido
de um período intensivo de 3
semanas.
Oportunidades amplas de aprendizado prático por meio de estágios e pesquisa dentro e fora do
campus do Hiram.
Garantia de preço – o preço do
curso permanece o mesmo durante os quatro anos de estudo
do aluno.
Corpo docente de 88 membros
em período integral; 95% têm
título de doutorado ou o grau
mais avançado em seus campos.

Cursos acadêmicos

Áreas de concentração principal
(Majors)
Contabilidade e Gestão Financeira
História da Arte/Estúdio de Arte
Bioquímica
Biologia
Ciências Humanas Biomédicas
Administração e Negócios
Química
Comunicação
Ciências da Computação
Redação Criativa
Economia
Pedagogia (Licenciatura)
Estudos em Educação
Inglês
Estudos Ambientais
Francês
História
Letras Integradas
Matemática Integrada
Ciências Integradas
Estudos Sociais Integrados
Matemática
Música
Neurociências
Enfermagem
Filosofia
Física
Ciências Políticas
Psicologia
Estudos Religiosos
Sociologia
Espanhol
Teatro

Área de ênfase (Minor)

Empreendimentos
Ética
Exercícios/Ciências Esportivas
Estudos de Gênero
Estudos Internacionais
Fotografia
Liderança Pública
Redação
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Estudos Pré-profissionais

Pré-odontologia, Fisioterapia,
Optometria, Estudos Podiátricos
Pré-direito
Estudos Pré-medicina
Pré-medicina Veterinária

Oportunidades amplas

• Pesquisa no Projeto de Genoma
do Hiram College
• Envolva-se com provedores de
saúde no Centro de Literatura,
Medicina e Ciências Humanas
Biomédicas do Hiram
• Estação de Campo de Ciências
James H. Barrow de pesquisa,
preservação de aves aquáticas e
reabilitação da vida selvagem
• Conecte-se com CEOs no Centro
de Empresariado Integrado
• Programa Acadêmico de Estudantes no Instituto Garfield de
Liderança Pública
• Seminários com autores publicados no Centro Linday-Crane de
Redação e Literatura
• Curso de Mestrado em Contabilidade que permite obter dois
títulos em cinco anos
• Curso de Engenharia que permite obter dois títulos em cinco
anos

Informações de admissão

• Instruções para o requerimento
de admissão para estudantes de
primeiro ano e transferências:
http://www.hiram.edu/
international-admission/apply
• Pontuação no TOEFL (mínima:
Impresso-500; CBT-173; iBT61) ou 5,5 no IELTS
• Bolsas de estudo globais parciais
baseadas em mérito acadêmico
Prazos de inscrição
• Semestre de outono (agosto) –
15 de fevereiro
• Semestre de primavera (janeiro)
– 15 de outubro – apenas para
estudantes em transferência
Apoio a estudantes internacionais
• Traslado gratuito do aeroporto
para estudantes internacionais
novos.
• Orientação internacional e programa abrangente de primeiro
ano formam a base para uma

•

transição suave para uma vida
universitária de sucesso nos
EUA.
Orientador de estudantes internacionais para ajudar com necessidades específicas.
Programas de família anfitriã e
tutoria por pares.
Alojamento em residência universitária disponível durante
todos os feriados e férias de
verão.
Serviços abrangentes aos estudantes, que incluem apoio
da equipe, centro de redação e
programas de tutoria gratuitos,
serviços de carreira e centro de
saúde.

Vida no campus

• Comunidade de estudantes,
corpo docente e equipe de apoio
segura e simpática.
• Campus pequeno onde as instalações acadêmicas, residenciais e recreativas estão a cinco
minutos de distância a pé.
• Várias opções de moradia disponíveis nas 13 residências universitárias.
• Alojamento e refeições no campus durante todos os quatro
anos.
• Foco no envolvimento e liderança em mais de 70 associações
de interesse específico, organizações, grupos artísticos e
interuniversitários, equipes atléticas e de jogos internos.
• Fórum intercultural – composto
por estudantes internacionais e
americanos – uma das maiores
e mais ativas organizações do
campus.

Localização

• Cidade pequena com grande
número de universitários no nordeste de Ohio, entre as cidades
de Chicago e Nova York.
• A 56 km de Cleveland, Ohio,
sede de uma orquestra de renome internacional, museu de
arte, teatros, Rock and Roll Hall
of Fame, equipes esportivas profissionais, diversos espaços de
música, restaurantes e outras
atrações culturais.
• O campus do Hiram é rodeado de
trilhas para caminhada e ciclismo
e está a uma curta distância de
uma estação de esqui, de lagos
para canoagem e dos Grandes
Lagos.

