
DESCUBRA A CARROLL UNIVERSITY 
Excelência acadêmica desde 1846

FATOS 
• A primeira universidade do Wisconsin, estabelecido em 1846
•  98% dos alunos de graduação na Carroll recebem assistência 

financeira
• Total de matrículas: 3.500
• Os alunos vêm de 34 países e 27 estados dos EUA 

 

ACADÊMICOS 
Mais de 80 áreas de estudo nos níveis de graduação,  
pós-graduação e doutorado
• Programas de especializações duplas
• Programa Intensivo de Inglês
•  Obtenha seu diploma em três anos em certas diciplinas  

com o programa Carroll3
• Tamanho médio de classes é de 21 alunos
• Oportunidades de estágio de maior notoriedade
•  Cinco Cursos Mais Populares: Enfermagem, Ciência  

do Exercício, Psicologia, Negócios e Biologia

PIONEIROS ALCANÇAM
Prepare-se para o seu futuro com mais de 80 áreas de estudo
O Carroll3: Se forma em três anos em alguns cursos (marcados com *)

PÓS-GRADUAÇÃO 
MBA - Mestrado em 
Administração de Empresas 
M.Ed - Saúde Comunitária
M.Ed - Mestrado em Educação
MS - Mestrado em Fisiologia  
do Exercício
MOT - Mestrado em Terapia 
Ocupacional (pendente de 
acreditação)
DPT – Doutorado em Fisioterapia
MSPAS - Mestrado em Estudos 
do Assistente Médico
MSE - Mestrado em Engenharia 
de Software

 
CONTATE CARROLL 
Office of  
International Education 
100 N. East Avenue 
Waukesha, WI 53186 
Telefone: +1.262.524.7658 
Email: oie@carrollu.edu 
 

OIE001

A ciência forense
A ciência política *
Administração de cuidados 

de saúde
Administração de Empresas *
• Empreendedorismo
• Finanças
• Gestão
• Marketing
• Recursos humanos
A educação musical  

(BME)
Arte
Arte de Livros
Biologia
Biologia Marinha  

(programa de parceria)
Bioquímica
Ciência ambiental
Ciência da Computação
Ciência da Computação *
•  A engenharia de software
• Desenvolvimento de jogos 

de computador
•  Desenvolvimento de 

software da internet 
e software móvel

•  Sistemas de informação
Ciência do exercício
Ciências atuariais
Ciências de laboratórios 

médicos (programa  
de parceria)

Comunicação *
Comunicação gráfica
• Design
• Gestão de design
• Gestão de impressão
• Produção de vídeo
• Web design
Contabilidade
Educação
• A primeira infância *
• Fundamental / médio
• A educação especial
• O ensino secundário
 —  A ciência ambiental
 — A ciência política
 —  Biologia
 — História
 — Inglês
 — Matemática
 —  Psicologia
 —  Química

 — Sociologia
 — Teatro

Educação de arte
Educação de Espanhol
Educação física
Enfermagem
Engenharia  

(programa de parceria)
Espanhol
Estudos europeus
Estudos Globais *
Estudos religiosos
Filosofia, política e economia
Fisioterapia  

(Doutorado de Fisioterapia)
Fotografia
Física aplicada
Gestão de esportes e 

recreação 
Gestão de Teatro e Artes
História *
Inglês *
Jornalismo
Justiça penal *
Liderança organizacional
Matemática *
Médico assistente (MSPAS)

Música
Oceanografia  

(programa de parceria)
O comportamento dos 

animais
Pré-dental
Pré-direito
Pré-farmácia  

(programa de parceria)
Pré-medicina
Pré-podologia  

(programa de parceria)
Pré-terapia ocupacional 
Pré-veterinária
Psicologia *
Química
Redação profissional
Relações Públicas
Saúde pública
Sociologia
Sociologia da 

sustentabilidade
Sonografia médica de 

diagnóstico
Tecnologia da Informação
Tecnologia radiológica
Treinamento Atlêtico



NÃO HÁ TAXA DE INSCRIÇÃO
Informações para Inscrição 
www.carrollu.edu/programs/oie/prospective

Aplicar para a Carroll University 
www.carrollu.edu/apply

Requisitos de Proficiência em Inglés
Qualquer uma das opções abaixo é aceita
• Nota do TOEFL: 79
• Nota do IELTS: 6
• Nota de Leitura do SAT: 500
• Nota do EIKEN: Grade Pre-1 
•  A conclusão sucedida do Carroll Intensive 

English Program (Programa Intensivo de 
Inglés da Carroll)

Liderança e Honras Acadêmicas
•  Eruditos Pioneiros: Pesquisas únicas de estudantes 

de graduação original e programa de mentoria do 
corpo docente

• Programa de Honras
• A Sociedade de Honra de Phi Kappa Phi
•  Comemore a Carroll: Conferência acadêmica anual
•  Graduados em enfermagem têm a maior taxa de 

aprovação no país em exames de certificação

Assistência financeira 
•  98% dos estudantes na Carroll recebem 

assistência financeira
•  Excelentes bolsas de mérito e bolsas 

internacionais são disponíveis a partir da 
aceitação

Acreditações
•  The Higher Learning Commission ofthe North 

Central Association of Colleges and Schools 
(A Comissão de Ensino Superior da Associação 
Norte Central de Faculdades e Escolas)

•  Wisconsin Department of Public Instruction 
(Departamento de Instrução Pública de 
Wisconsin)

•  Commission on Collegiate Nursing Education 
(Comissão de Educação Colegial de 
Enfermagem)

•  Commission on Accreditation in Physical 
Therapy Education (Comissão de Acreditação 
na Educação de Fisioterapia)

•  Commission on Accreditation of Athletic 
Training Education (Comissão de Acreditação 
de Educação de Treinamento Atlêtico)

•  Accreditation Review Commission on Education 
for the Physician Assistant (Comissão de 
Revisão de Acreditação de Educação para 
o Assistente Médico)

•  American Chemical Society (Sociedade 
Americana de Quimicas)

Vida no Campus
• Oportunidades de liderança
•  Residências tradicionais e de estilo suite 

e prédios de apartamentos
• Mais de 50 clubes de estudantes
• 22 times esportivas da NCAA Divisão III
• Instalações de lazer e exercício
•  Eventos sociais organizados e oportunidades 

de voluntariado

Nossa Localização
• Cidade pequena e segura. População de 71.000
•  Waukesha foi nomeado como um dos 100 

melhores lugares para viver pela revista 
Money Magazine

•  Listado como uma das 100 Melhores 
Comunidades para Jovens pela Aliança para 
Jovens por cinco anos

Programas Parceiros
Parcerias com outras instituições proporcionam 
ainda mais opções:
• Engenharia
• Biologia Marinha
• Ciências de Laboratórios Médicos
• Oceanografia
• Farmácia
• Podologia

ESTUDA NO CORAÇÃO DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Obtenha uma educação global no meio dos EUA, na primeira universidade de Wisconsin. Desde 1846, a Carroll University 
tem ajudado estudantes como você a encontrarem o seu lugar único no mundo.

Hoje, os alunos da Carroll vêm de todo o país e de todo o mundo. Eles experimentam acadêmicos de primeira classe, atenção 
pessoal de assessores e um corpo docente comprometido, que se importa. A Carroll incorporou tecnologia de ponta nos 
últimos anos com os nossos projetos de construção para criar uma universidade moderna, de última geração.

Carroll está localizado no coração dos EUA, a poucos minutos de Milwaukee e duas horas de Chicago - a terceira maior cidade 
nos EUA. A nossa localização significa que a Carroll combina as vantagens da vida numa cidade segura e pequena, com as 
atrações culturais, estágios e oportunidades de carreira que são abundantes na região. Mais de 20 empresas da Fortune 500 
estão localizados dentro de duas horas do nosso campus.

- No coração de Waukesha  

- Minutos de Milwaukee  

- Duas horas de Chicago

Primeiro. Na Frente. Adiante. Pioneiros pensam de forma diferente.

Explore. Descubra. Aprenda. Esse é o espírito Pioneiro.

O nosso Programa Intensivo de Inglês 
prepará-lo-á para o uso de Inglês em ambientes 
acadêmicos e profissionais. Os estudantes 
ganham experiência no uso de Inglês em contextos 
diferentes do mundo real. Vamos trabalhar 
com você para ajudar a encontrar o nível de 
aprendizagem de línguas que é mais adequado 
para as suas necessidades e nós vamos trabalhar 
com você para ajudá-lo a atingir seus objetivos 
de aprendizagem de línguas.

Expanda as suas opções com os nossos
Programas de especialização dupla
Ganhe duas diplomas em cinco anos:

• Contabilidade (BS) / Negócios (MBA)
• Negócios (BS) / Negócios (MBA)
•  Ciência da Computação (BS) / Engenharia 

de Software (MSE)
•  Ciência do Exercício(BS) / Fisiologia do 

Exercício (MS)
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Training Education (Comissão de Acreditação 
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for the Physician Assistant (Comissão de 
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•  American Chemical Society (Sociedade 
Americana de Quimicas)

Vida no Campus
• Oportunidades de liderança
•  Residências tradicionais e de estilo suite 

e prédios de apartamentos
• Mais de 50 clubes de estudantes
• 22 times esportivas da NCAA Divisão III
• Instalações de lazer e exercício
•  Eventos sociais organizados e oportunidades 

de voluntariado

Nossa Localização
• Cidade pequena e segura. População de 71.000
•  Waukesha foi nomeado como um dos 100 

melhores lugares para viver pela revista 
Money Magazine

•  Listado como uma das 100 Melhores 
Comunidades para Jovens pela Aliança para 
Jovens por cinco anos

Programas Parceiros
Parcerias com outras instituições proporcionam 
ainda mais opções:
• Engenharia
• Biologia Marinha
• Ciências de Laboratórios Médicos
• Oceanografia
• Farmácia
• Podologia

ESTUDA NO CORAÇÃO DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Obtenha uma educação global no meio dos EUA, na primeira universidade de Wisconsin. Desde 1846, a Carroll University 
tem ajudado estudantes como você a encontrarem o seu lugar único no mundo.

Hoje, os alunos da Carroll vêm de todo o país e de todo o mundo. Eles experimentam acadêmicos de primeira classe, atenção 
pessoal de assessores e um corpo docente comprometido, que se importa. A Carroll incorporou tecnologia de ponta nos 
últimos anos com os nossos projetos de construção para criar uma universidade moderna, de última geração.

Carroll está localizado no coração dos EUA, a poucos minutos de Milwaukee e duas horas de Chicago - a terceira maior cidade 
nos EUA. A nossa localização significa que a Carroll combina as vantagens da vida numa cidade segura e pequena, com as 
atrações culturais, estágios e oportunidades de carreira que são abundantes na região. Mais de 20 empresas da Fortune 500 
estão localizados dentro de duas horas do nosso campus.

- No coração de Waukesha  

- Minutos de Milwaukee  

- Duas horas de Chicago

Primeiro. Na Frente. Adiante. Pioneiros pensam de forma diferente.

Explore. Descubra. Aprenda. Esse é o espírito Pioneiro.

O nosso Programa Intensivo de Inglês 
prepará-lo-á para o uso de Inglês em ambientes 
acadêmicos e profissionais. Os estudantes 
ganham experiência no uso de Inglês em contextos 
diferentes do mundo real. Vamos trabalhar 
com você para ajudar a encontrar o nível de 
aprendizagem de línguas que é mais adequado 
para as suas necessidades e nós vamos trabalhar 
com você para ajudá-lo a atingir seus objetivos 
de aprendizagem de línguas.

Expanda as suas opções com os nossos
Programas de especialização dupla
Ganhe duas diplomas em cinco anos:

• Contabilidade (BS) / Negócios (MBA)
• Negócios (BS) / Negócios (MBA)
•  Ciência da Computação (BS) / Engenharia 

de Software (MSE)
•  Ciência do Exercício(BS) / Fisiologia do 

Exercício (MS)



NÃO HÁ TAXA DE INSCRIÇÃO
Informações para Inscrição 
www.carrollu.edu/programs/oie/prospective

Aplicar para a Carroll University 
www.carrollu.edu/apply

Requisitos de Proficiência em Inglés
Qualquer uma das opções abaixo é aceita
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• Nota do IELTS: 6
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•  98% dos estudantes na Carroll recebem 
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•  Excelentes bolsas de mérito e bolsas 

internacionais são disponíveis a partir da 
aceitação

Acreditações
•  The Higher Learning Commission ofthe North 

Central Association of Colleges and Schools 
(A Comissão de Ensino Superior da Associação 
Norte Central de Faculdades e Escolas)

•  Wisconsin Department of Public Instruction 
(Departamento de Instrução Pública de 
Wisconsin)

•  Commission on Collegiate Nursing Education 
(Comissão de Educação Colegial de 
Enfermagem)

•  Commission on Accreditation in Physical 
Therapy Education (Comissão de Acreditação 
na Educação de Fisioterapia)

•  Commission on Accreditation of Athletic 
Training Education (Comissão de Acreditação 
de Educação de Treinamento Atlêtico)

•  Accreditation Review Commission on Education 
for the Physician Assistant (Comissão de 
Revisão de Acreditação de Educação para 
o Assistente Médico)

•  American Chemical Society (Sociedade 
Americana de Quimicas)

Vida no Campus
• Oportunidades de liderança
•  Residências tradicionais e de estilo suite 

e prédios de apartamentos
• Mais de 50 clubes de estudantes
• 22 times esportivas da NCAA Divisão III
• Instalações de lazer e exercício
•  Eventos sociais organizados e oportunidades 

de voluntariado

Nossa Localização
• Cidade pequena e segura. População de 71.000
•  Waukesha foi nomeado como um dos 100 

melhores lugares para viver pela revista 
Money Magazine

•  Listado como uma das 100 Melhores 
Comunidades para Jovens pela Aliança para 
Jovens por cinco anos

Programas Parceiros
Parcerias com outras instituições proporcionam 
ainda mais opções:
• Engenharia
• Biologia Marinha
• Ciências de Laboratórios Médicos
• Oceanografia
• Farmácia
• Podologia

ESTUDA NO CORAÇÃO DOS 
ESTADOS UNIDOS 
Obtenha uma educação global no meio dos EUA, na primeira universidade de Wisconsin. Desde 1846, a Carroll University 
tem ajudado estudantes como você a encontrarem o seu lugar único no mundo.

Hoje, os alunos da Carroll vêm de todo o país e de todo o mundo. Eles experimentam acadêmicos de primeira classe, atenção 
pessoal de assessores e um corpo docente comprometido, que se importa. A Carroll incorporou tecnologia de ponta nos 
últimos anos com os nossos projetos de construção para criar uma universidade moderna, de última geração.

Carroll está localizado no coração dos EUA, a poucos minutos de Milwaukee e duas horas de Chicago - a terceira maior cidade 
nos EUA. A nossa localização significa que a Carroll combina as vantagens da vida numa cidade segura e pequena, com as 
atrações culturais, estágios e oportunidades de carreira que são abundantes na região. Mais de 20 empresas da Fortune 500 
estão localizados dentro de duas horas do nosso campus.

- No coração de Waukesha  

- Minutos de Milwaukee  

- Duas horas de Chicago

Primeiro. Na Frente. Adiante. Pioneiros pensam de forma diferente.

Explore. Descubra. Aprenda. Esse é o espírito Pioneiro.

O nosso Programa Intensivo de Inglês 
prepará-lo-á para o uso de Inglês em ambientes 
acadêmicos e profissionais. Os estudantes 
ganham experiência no uso de Inglês em contextos 
diferentes do mundo real. Vamos trabalhar 
com você para ajudar a encontrar o nível de 
aprendizagem de línguas que é mais adequado 
para as suas necessidades e nós vamos trabalhar 
com você para ajudá-lo a atingir seus objetivos 
de aprendizagem de línguas.

Expanda as suas opções com os nossos
Programas de especialização dupla
Ganhe duas diplomas em cinco anos:

• Contabilidade (BS) / Negócios (MBA)
• Negócios (BS) / Negócios (MBA)
•  Ciência da Computação (BS) / Engenharia 

de Software (MSE)
•  Ciência do Exercício(BS) / Fisiologia do 

Exercício (MS)
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• Fundamental / médio
• A educação especial
• O ensino secundário
 —  A ciência ambiental
 — A ciência política
 —  Biologia
 — História
 — Inglês
 — Matemática
 —  Psicologia
 —  Química

 — Sociologia
 — Teatro

Educação de arte
Educação de Espanhol
Educação física
Enfermagem
Engenharia  

(programa de parceria)
Espanhol
Estudos europeus
Estudos Globais *
Estudos religiosos
Filosofia, política e economia
Fisioterapia  

(Doutorado de Fisioterapia)
Fotografia
Física aplicada
Gestão de esportes e 

recreação 
Gestão de Teatro e Artes
História *
Inglês *
Jornalismo
Justiça penal *
Liderança organizacional
Matemática *
Médico assistente (MSPAS)

Música
Oceanografia  

(programa de parceria)
O comportamento dos 

animais
Pré-dental
Pré-direito
Pré-farmácia  

(programa de parceria)
Pré-medicina
Pré-podologia  

(programa de parceria)
Pré-terapia ocupacional 
Pré-veterinária
Psicologia *
Química
Redação profissional
Relações Públicas
Saúde pública
Sociologia
Sociologia da 

sustentabilidade
Sonografia médica de 

diagnóstico
Tecnologia da Informação
Tecnologia radiológica
Treinamento Atlêtico


