
Porque Cascadia?

• Faculdade comunitária de dois anos com alta taxa de 
transferência para as melhores universidades

• Campus compartilhado com a Universidade de  
Washington (Bothell)      
- A maior biblioteca de faculdades comunitárias dos EUA!

• Faculdade comunitária mais nova do estado de 
Washington - campus de alta tecnologia e moderno

• Proporção de estudantes internacionais para estudantes 
americanos - apenas 10%

• Taxa de matrícula baixa, bolsas de estudo disponíveis

 - University of California - Riverside
 - University of California - San Diego
 - University of California - Santa Cruz

 - Central Washington University 
 - Embry-Riddle Aeronautical 

University
 - Georgia Institute of 

Technology
 - Seattle Pacific University
 - Seattle University
 - University of Miami
 - University of Michigan
 - University of Minnesota– 

Twin Cities
 - University of Texas–Arlington

Conclusão do Ensino Médio

Ganhe um diploma de associado de Cascadia e um diploma 
do ensino médio do estado de Washington ao mesmo 
tempo. Os alunos deste programa concluem os cursos de 
nível universitário que são creditados no ensino médio e na 
faculdade (16 anos ou mais).

Dados de Transferência (2020)

Programa de Inglês

PROGRAMAS INTERNACIONAIS 
Portuguese

Programas de Estudo

• Programa de Transferência Acadêmica 
       -  Requisito em inglês: TOEFL (iBT): 70 (MyBest ™           
       pontuação é aceita), TOEFL Essentials 7.5,    
        IELTS: 6.0, Pearson PTE: 48, 
       iTEP: 4.0 ou STEP / Eiken: Pré-1, Duolingo 95
• Programa de Inglês
• Conclusão do ensino médio
• Programa Curto Prazo personalizado

2+2=4  Bacharelado

Bothell

To Canada

To Oregon

BellevueSeattle
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Leitura
Escrita

Grámatica
Compreensão auditiva e Conversação

Curso de 
Leitura e 
Escrita para 
faculdade
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Recursos Acadêmicos

Cascadia foi criado para ajudar a garantir que você tenha 
o apoio necessário para ter sucesso em seus estudos. 
Esteja você procurando realizar pesquisas, receber aulas 
particulares para uma aula específica ou obter assistência 
com o software, você encontrará uma variedade de recursos 
gratuitos e convenientes no campus.

Assistência à transferência de universidades - Como uma 
das principais faculdades de transferência de Washington 
(taxa de transferência de 95%), fornecemos vários recursos 
de transferência para nossos alunos, incluindo: especialistas 
em assessoria de transferência, oficinas colaborativas com 
a Universidade de Washington (Bothell) e no campus feiras 
universitárias.

Serviços acadêmicos - Nosso Centro de aprendizagem 
possui tutores qualificados disponíveis para assistência 
individual (on-line ou pessoalmente) e para pequenos grupos 
em uma variedade de assuntos, incluindo STEM (Ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática) e redação. Também 
podemos ajudar os alunos com aluguel de laptops e livros 
didáticos, suporte de TI e impressão.

Taxa Escolar 

• Antropología
• Arte
• Astronomia 
• Biologia
• Negócios
• Ciência da Computação
• Química
• Comunicações
• Drama
• Educação 
• Engenharia 
• Inglês
• Ciência Ambiental
• Idiomas Internacionais 

Areas de Estudo

• Geografia
• História
• Ciências Humanas 
• Matemática 
• Música
• Ciências Naturais
• Oceanografía
• Filosofia
• Física 
• Ciencia Política
• Psicologia
• Ciencias Sociais 
• Sociologia
• Prática Sustentável

Alocação

Casa de família: A maioria dos estudantes internacionais em 
Cascadia ficam com famílias americanas.

Apartamentos: Muitos estudantes também encontram 
apartamentos confortáveis perto da faculdade. Fornecemos 
alguns recursos para ajudá-lo em sua pesquisa, enquanto 
você procura a melhor opção de moradia para você.

Año Académico (9 meses)

Taxa escolar
Livros e suprimentos
Plano de saúde
Quarto & Board
Transporte local

$              10,626
975

1,125
7,425

381

Total: $             20,532

Datas Importantes:

*  Sujeto a cambio

Processo de Aplicação

1. Preencha o formulário de inscrição e envie uma taxa de 
inscrição de US $50.

2. Forneça um extrato bancário atual. Deve mostrar mais de 
US $20,532.

3. Envie uma cópia da página de fotos do seu passaporte.
4. Forneça as transcrições da escola mais recente (não 

oficial é OK).

Clubes de Estudantes

• Clube da Revelação 
• Clube de tênis
• Organização dos 

Estudantes Veteranos 
• Engenheiras Cascadia 
• CC Bhangra 
• Clube da Sustentabilidade 
• Clube de Artes
• Clube de Futebol
• Clube de Cultura Japonesa

• Associação de 
Estudantes do Sul da 
Ásia 

• Clube Pan-Africano 
• Clube Dental 
• Clube de Ciências e 

Saúde
• Pontes Internacionais
• Clube de Comunicação 

Chinesa

Trimestre Datas de aula  Orientação  *

Outono 2022

Inverno 2023

Primavera 2023

Verão 2023

28 de Setembro - 16 de Dezembro  

3 de Janeiro - 18 de Março

28 de Março - 10 de Junho

5 de Julho - 24 de Agosto  

Set 19

Dez 27

Mar 21

Jun 26

Você também pode obter 
um diploma de bacharel 
no Cascadia College

• Bacharel em Ciências 
Aplicadas em Práticas 
Sustentáveis 

• Bacharel em Ciências 
Aplicadas em Aplicativos 
Móveis


