
Acadêmico  
■	Northwest oferece programas para 

estudantes universitários e pós-graduação 
(masters), assim como o programa de Inglês 
como segunda língua. 

■ Essa escolar conta com 126 programas 
para universitários e 44 programas de pós-
graduação.  
(www.nwmissouri.edu/academics)

■ Livros para estudantes universitários estão 
inclusos na mensalidade. 

■ Salas de aulas menores fornecem um 
ambiente mais pessoal

■ Programas acadêmicos são melhorados 
através de aprendizados baseados na 
profissão, trabalhando diretamente com 
colegas e professores e participando de 
estágios baseados na sua carreira. 

Admissões e Ajuda Financeira 
■	Estudantes precisam aplicar até o dia 1 de 

Julho (Outono), 1 de Novembro( Primavera) 
ou 1 de Abril (Verão)

■ Bolsas de estudos baseadas em mérito, 

GPA e/ou baseadas nos resultados de 
linguagem variam de $500-$3500 por ano 
e podem ser combinadas em certos casos. 
Para mais detalhes e requerimentos, viste  
www.nwmissouri.edu/admissions/intl/
financial.htm. 

Programas Realçados 
■ Ciências Contábeis, Economia, Finanças
■ Ciência da Computação 
■ Biologia e Química
■ Gestão de Negócios
■ Mineração de Dados
■ Gestão de Emergência e Desastres 
■ Programa de Inglês como Segunda Língua
■ Ciência de Informações Geográficas 
■ Design Gráfico 
■ Marketing e Gestão
■ Media
■ MBA
■ Ciências em Nano escala
■ Psicologia
■ Agricultura Sustentável

Localização 
■	A escola fica em Maryville, uma cidade de 

aproximadamente 12.000 habitantes, ao 
noroeste do estado de Missouri.

■ Estudantes falam que Northwest é segura, 
traz um bom serviço ao estudante e um 
bom clima no campus. 

Tecnologia  
■	Laptops são fornecidos para todos os 

estudantes. 
■ Estudantes tem acesso a internet wireless 

de alta velocidade em todo o campus.
■ Esse college é líder em alto acesso à 

tecnologia por aluno
■ Computadores são equipados pelos mais 

avançados softwares.
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Northwest Missouri State University

Visão Geral 
Fundada em 1905, a Northwest Missouri State University conta com 6,800 
estudantes e é uma universidade totalmente creditada, coeducacional, 
primeiramente residencial, regional publica servindo estudantes de 32 países 
e 45 estados, oferecendo vários cursos universitários e selecionados programas de pós-graduação. Os 
programas acadêmicos da universidade tem ênfase em negócios, ciência da computação, formação de 
professores, ciências biológicas e agricultura. 

800 University Drive
Maryville, MO 64468
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Fatos Chave 
Informações gerais
Número de estudantes: 6,800
Número de estudantes internacionais: 802
Tamanho médio de classe: 27
Proporção aluno/professor: 23:1
Porcentagem de estudantes empregados 

pós-formados:  
97.5% Estudantes universitários 

98% Diplomados

Escritório Internacional 
Telefone: 1+660-562-1367
E-mail: intlprog@nwmissouri.edu

Escritório de Admissões
Telefone: +1-660-562-1562
E-mail: intladm@nwmissouri.edu

Escritório de Ajuda Financeira: 
Bolsas oferecidas: não
Bolsa de estudos oferecida: sim
Empréstimo oferecido: não

Testes Requisitados 
TOEFL resultado baseado no teste online: 

Estudantes universitários: 61  
Diplomados: 79

TOEFL resultado baseado no teste feito 
pelo computador:  
Estudantes universitários: 173 
Diplomados: 213

IELTS acadêmico:  
Estudantes universitários: 5.5 
Diplomados: 6.5

Resultado PTE: 
Estudantes universitários: 44 
Diplomados: 53

Resultado requerido ACT/SAT: 
Nenhum, mas requerido para ser 
considerada bolsa de estudos.


