
Estude na Melhor
Faculdade de Dois 
Anos dos EUA

Orlando, Flórida, EUA



O Valencia College tem dois
tipos de programas de visto:

1. Visto de Estudante F-1 
2. Visto de Visitante de  
 Intercâmbio J-1



O Valencia College é credenciado pela Associação de Faculdades e Escolas da Região Sul (Southern Association of 
Colleges and Schools).

Uma Faculdade 
Que Se Importa  
Com Seus Alunos
O Valencia College ganhou o prêmio (2012 Aspen Prize for 
Community College Excellence) como a melhor faculdade de 
dois anos dos Estados Unidos. Fomos nomeados a melhor 
porque oferecemos uma educação de qualidade e ajudamos 
nossos alunos a alcançar seus objetivos. Temos um dos 
mais altos índices de graduação do país e garantimos a 
transferência para uma universidade estadual.

No Valencia College você vai começar sua educação nos EUA 
de uma maneira mais acessível. Oferecemos os dois primeiros 
anos do bacharelado com preços dos cursos 40% menores 
do que em uma universidade estadual. Nossos professores 
e orientadores são excelentes, as turmas são pequenas e 
oferecemos todo o apoio necessário para que você alcance  
seu objetivo.

Com mais de 175 países representados em nossos campus, 
o Valencia College abre suas portas a estudantes de todo 
o mundo. Não importa de onde você venha, nós vamos lhe 
ajudar para que sua experiência universitária nos EUA seja  
bem sucedida.
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A Vida em 
Orlando
Sol o ano todo, parques temáticos e 
praias próximas fazem de Orlando um 
destino favorito para as férias. É um 
excelente lugar para morar e estudar. 
Veja porque:

•  Orlando tem uma diversidade 
cultural e uma grande população 
de imigrantes. Em 2008, a revista 
Forbes classificou Orlando como 
a 5ª em uma lista das “Mais 
recentes capitais de imigrantes 
dos Estados Unidos.”

•  Orlando está se tornando um 
líder nacional nos setores de 
saúde e biotecnologia com o 
rápido crescimento da Cidade 
Médica (Medical City), que 
inclui a University of Central 
Florida College of Medicine, 
MD Anderson Orlando Cancer 
Research Institute, Nemours 
Children’s Hospital e o University 
of Florida Research Center.

VISITE ORLANDO



•  A Metro Orlando é uma das regiões 
de maior crescimento do país em alta 
tecnologia. É reconhecida há bastante 
tempo como um centro líder em 
modelagem, simulação e treinamento, 
com mais de 100 empresas na área,  
que inclui a Northrop Grumman e 
Lockheed Martin.

•  Conhecida como “A Cidade Bonita”, 
Orlando é o lar de uma paisagem 
exuberante e áreas naturais intocadas, 
com mais de 300 lagos e rios.
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•  O centro de Orlando possui inúmeros 
espaços dedicados às artes e um próspero 
cenário musical. Orlando é também 
reconhecida internacionalmente como um 
centro de compras e gastronomia, com 
mais de 5.000 restaurantes.

•  Para os fãs de esportes, Orlando é a sede 
do time de futebol americano universitário 
UCF Knights, do time de basquetebol 
Orlando Magic, do time de futebol Orlando 
City e é o palco de treinamento na 
primavera dos times de beisebol Atlanta 
Braves e Houston Astros.

•  O clima da Flórida Central é ameno, 
com uma temperatura média anual de 
72.4ºF/22.4ºC.

VISITE ORLANDO



Nossos cursos intensivos de inglês 
são credenciados pela Comissão de 
Credenciamento de Cursos de Língua 
Inglesa (Commission on English Language 
Program Accreditation), a qual é 
reconhecida pela Secretaria de Educação. 
Poucas outras faculdades de dois anos 
nos EUA possuem esse credenciamento.



Escolha Seu 
Curso Acadêmico
O Valencia College oferece vários caminhos para conseguir um 
diploma universitário. Escolha aquele que melhor possa lhe ajudar 
a alcançar seus objetivos.

1.  Cursos de Inglês Intensivo e ESL (Inglês como 
Segunda Língua) para Adolescentes
O curso de inglês intensivo (Intensive English Program) vai lhe ajudar a 
melhorar rapidamente suas habilidades na língua inglesa para satisfazer 
os requisitos de admissão universitária. Oferecemos nove níveis de ensino, 
de iniciante a avançado superior, para que você possa começar no nível 
adequado e prosseguir dali em diante. Oferecemos datas de início de 
duas semanas e turmas pequenas, com uma média de 14 alunos. Após a 
conclusão do curso, nossos orientadores podem ajudá-lo a transferir-se 
para um curso acadêmico do Valencia College ou para uma universidade.

O curso de inglês de verão para adolescentes (Summer ESL for Teens 
Program) oferece cursos de níveis iniciantes a avançados para alunos  
de 12 a 15 anos de idade interessados em melhorar suas habilidades na  
língua inglesa.

2.  Grau de Associado (Associate Degree)
 Associado em Artes (Associate in Arts - A.A.)

Um diploma A.A. corresponde aos dois primeiros anos do bacharelado. 
Ele cumpre todos os requisitos de educação geral e também pode ser 
personalizado para sua área de especialização. Um diploma A.A. no 
Valencia College garante a transferência para uma universidade do  
estado da Flórida, incluindo admissão garantida para a University of 
Central Florida.

 Associado em Ciências (Associate in Sciences - A.S.)
Um diploma A.S. é um diploma de dois anos que prepara você para 
entrar diretamente em uma carreira especializada ou para transferir-se 
a um curso de graduação no Valencia College ou de uma universidade. 
Oferecemos o diploma A.S. em mais de 30 áreas de carreira profissional. 
Cada um de nossos cursos foi desenvolvido com a contribuição de líderes 
empresariais para garantir que eles estejam de acordo com os mais 
recentes padrões industriais.

3. Diploma de Bacharel (Bachelor’s Degree)
O diploma de bacharel é adquirido em quatro anos. O Valencia College 
oferece um diploma de Bacharel em Ciências (B.S.) em Tecnologia de 
Engenharia Elétrica e de Computação. Nossos orientadores podem  
ajudá-lo a encontrar o curso certo no Valencia ou em sua transferência 
para uma universidade.
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Nós Apoiamos 
os Alunos 
Internacionais
O Valencia College valoriza seus alunos internacionais e se 
esforça para criar um ambiente que fomente a compreensão 
e apreciação intercultural. Além de ter um orientador 
especialmente designado para ajudá-lo em cada passo da sua 
carreira universitária, você também poderá desfrutar de nossos 
outros serviços.

Serviços de Apoio
•  Orientadores para ajudar os alunos no processo de admissão, assuntos 

de imigração, aconselhamento pessoal e acadêmico para alunos de 
vistos F-1 e J-1.

• Sessão de orientação exclusivamente para alunos internacionais.

•  Apoio acadêmico, incluindo bibliotecas, laboratórios, centro de 
redação e assistência individual.

• Wi-Fi, laboratórios de computação, conta de email e suporte de  
 TI gratuitos.

•  DirectConnect à UCF—um programa que oferece admissão garantida e 
uma transição simples para a University of Central Florida.



Aproveite ao Máximo 
Sua Experiência 
Universitária
No Valencia College há muitas oportunidades para se envolver 
durante a sua experiência aqui, não só pelo aspecto acadêmico, mas 
também através de atividades oferecidas no campus.

Os Principais Cursos Acadêmicos 
O Valencia College oferece mais de 60 áreas de estudos. Os cursos mais 
populares entre os alunos internacionais são aqueles nas áreas de negócios, 
engenharia, artes e entretenimento. Esses cursos proporcionam uma experiência 
prática e são ministrados por profissionais do ramo.

Faculdade de Honras
A Faculdade de Honras James M. and Dayle L. Seneff oferece um programa de 
estudos desafiador e profundo, bem como uma ênfase na aprendizagem fora da 
sala de aula. Escolha entre três trajetórias diferentes: Estudos Interdisciplinares, 
Liderança ou Pesquisa em Nível de Graduação.

Eventos e Atividades no Campus
De festivais de filmes a música e concertos de dança, peças teatrais, oradores 
convidados e eventos culturais como o Festival de Filmes Brasileiros e a 
Semana de Educação Internacional, há sempre alguma atividade nos campus 
do Valencia College. O maior evento estudantil é o Dia do Espírito Estudantil 
(Spirit Day), um festival realizado no outono. Uma tradição de muitos anos, esse 
evento, repleto de alegria, tem música, comida, jogos e competições.

Clubes e Organizações Estudantis
Há muitas maneiras de participar das atividades no campus e de conhecer 
novas pessoas no Valencia College. Há mais de 60 grupos, clubes e 
organizações estudantis, incluindo clubes de filmes, livros, amantes de arte e 
de animais, grupos de interesses profissionais, grêmios estudantis, voluntários e 
esportes internos.

Clubes Estudantis e Organizações com uma Perspectiva Global
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• Anistia Internacional

•  Associação de Estudantes 
Caribenhos

•  Associação de Estudantes 
Mulçumanos

• Clube Internacional de Valencia

• Modelo de Nações Unidas 

• Clube da Cultura Árabe-Americana

• Associação de Estudantes Haitianos

•  Associação Intercultural de 
Estudantes de Valencia

•  Organização dos Estudantes  
Latino-americanos

• Sociedade da Paz e da Justiça


