
 

Bolsa Internacional da Reitoria para Estudos de Inglês 
 

Ganhe uma bolsa de estudos enquanto estuda inglês na Universidade do Missouri! 
cellmu.missouri.edu/intensive-english-program/scholarship/ 

 

 
 

Estudantes universitários internacionais podem estudar inglês no Programa Intensivo de Inglês (IEP, na sigla em 

inglês) da Universidade do Missouri (MU) e receber uma bolsa de estudos para cursar a graduação na MU. 
 

O valor da bolsa será equivalente ao montante pago para cursar o IEP, incluindo as taxas, durante até cinco 

períodos (segundo trimestre com 16 semanas, terceiro trimestre com 8 semanas e quarto trimestre com 16 

semanas). O custo do curso, incluindo as taxas, para o segundo trimestre de 2020 será US$ 6.280. Se cursar o IEP 

durante um ano (12 meses em 2020), você pagará US$ 16.745. O valor da total da bolsa de estudos que você 

receberá será de US$ 16.745. Se você cursar a MU durante quatro anos, a bolsa será concedida em cada um dos 

oito semestres. O montante da bolsa de estudos em cada semestre será US$ 2.093. 
 

Essa bolsa será concedida automaticamente a todos os alunos internacionais do IEP que forem aceitos em um 

programa de graduação da Universidade do Missouri. Os alunos devem permanecer inscritos continuamente no 

IEP e na MU. 
 

Por onde começar? Você pode se candidatar diretamente ao IEP, mas recomendamos que você primeiro se candidate à 

Universidade do Missouri. A Universidade decidirá se você poderá ser aceito em um programa de graduação após 

terminar seus estudos de inglês no IEP. Você então será aceito condicionalmente pela MU e poderá cursar o IEP. Você 

não precisará candidatar-se ao IEP novamente caso se candidate primeiro à Universidade do Missouri. 
 

Todos nós na MU e no IEP estamos empolgados com esta grande oportunidade de ajudar alunos internacionais a 

obter o domínio do inglês que eles buscam e depois prosseguir seus estudos e receber a valiosa educação 

universitária oferecida pela Universidade do Missouri. 
 

Conheça mais detalhes sobre a bolsa de estudos: cellmu.missouri.edu/intensive-english-program/scholarship/ 
 

Departamento de Admissões Internacionais para Graduação: admissions.missouri.edu/international-students/ 
 

Comece a fazer sua inscrição: admissions.missouri.edu/apply-international/ 
 

Conheça o IEP em mais detalhes: cellmu.missouri.edu/intensive-english-program/ 

 
 

 
 Colúmbia, Missouri, EUA 
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