


Universidade de ponta
A Universidade de Binghamton, da Universidade Estadual de 
Nova York, ganhou sua reputação de instituição de ponta, reconhecida como uma 

das melhores universidades públicas dos EUA em termos de excelência acadêmica, 

valor e sucesso dos alunos.

Classificada como uma das 40 melhores universidades públicas do país 
pelo U.S. News & World Report em 2014 e uma das 100 melhores 
na classificação geral, Binghamton é um dos quatro centros universitários do 

sistema da Universidade Estadual de Nova York (SUNY). Instituição de tamanho 

médio incluída na Public Ivy, a Binghamton combina uma educação interdisciplinar 

diversificada e um dos programas de pesquisa mais vibrantes da nação.



Perspectiva global
Os alunos matriculados na Binghamton trazem uma diversidade de experiências 

pessoais importantes, assim como talentos, interesses e conquistas incríveis. 

Com mais de 3.000 alunos vindos de 115 países, o campus tem uma rica variedade 

de culturas e perspectivas.

Binghamton ganhou oito prêmios nacionais pela internacionalização do campus 

e do curso.

Os quatro países 
que enviam mais 
alunos
• China (continental)
• Coreia do Sul
• Índia
• Turquia

Fatos rápidos
• 13.412 estudantes de graduação
• 3.283 estudantes de pós-graduação
•  Proporção de alunos dos sexos 

masculino e feminino: 52%/48%
• Estudantes de outros países: 3.311
• 53 estados e territórios dos EUA
• 115 países

Classificada faculdade pública  
n.º 1 em Nova York e n.º 18 
no país. Alguns dos critérios 
foram retenção de alunos, taxa 
de graduação, diversidade e 
comunidade local.  

— American City Business Journal, 2015
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Pelo fato de ser pública, a Universidade de Binghamton oferece 
uma educação de elite com custo muito menor do que o das 
escolas privadas dos EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confirmou 

o valor da educação fornecida pela Universidade de 

Binghamton em seu discurso no campus, em agosto de 2013.

Não foi por coincidência que ele escolheu a Binghamton 

para falar sobre seus planos de garantir uma educação 

de qualidade por preço acessível para alunos do ensino 

superior. A Universidade de Binghamton oferece excelência, 

acesso e valor.

Custo dos cursos para 
alunos estrangeiros
 US$ 19.590,00 ....... Anuidade
 US$ 4.436,00 ..................... Taxas

 US$ 9.714,00 ..................... Acomodação

 US$ 4.566,00 ..................... Alimentação

 US$ 820,00 ..................... Livros/Materiais

 US$ 39.000,00 ..................... Total (por ano)

(custo total aproximado no ano de 2014-15)

Excelência. Acesso. Valor.



N.º 4
em qualidade para alunos 

de outros estados e 

estrangeiros dentre as 

instituições públicas, 

e n.º 15 no geral.

— Kiplinger’s Personal  
Finance, 2014

em qualidade dentre 

as universidade públicas 

dos EUA. 

— Kiplinger’s Personal  
Finance e The Princeton 
Review, 2014

dentre as 50 instituições 

mais bem cotadas e 

mais acessíveis para 

estudantes estrangeiros. 

— Great Value Colleges, 
2014
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Academia rigorosa, 
educação de elite

• 90% dos ingressantes voltam para fazer o segundo 

ano (a média nacional dos EUA é de 73,3 %)

• Proporção entre alunos e professores: 20:1

• Quase 93% do corpo docente da Binghamton tem 

a formação mais alta disponível em sua área

• 40% das aulas têm menos de 19 alunos; 46% das 

aulas têm de 20 a 49 alunos

• 4 bibliotecas — inclusive uma de ciências, 

coleções raras e especiais, 2.5 milhões de livros 

e 93.414 periódicos

A Universidade de Binghamton oferece mais de 130 programas 
acadêmicos em cinco escolas: 

Escola Harpur de Artes e Ciências, a escola de artes liberais e coração intelectual 

da Binghamton, é sua maior e mais antiga escola. Em Harpur, os alunos aprendem a 

argumentar com quantidade e qualidade, aprendem a comunicar-se e pensar de forma 

crítica, e podem fazer pesquisa, colaborar e desenvolver seus talentos artísticos, todas 

habilidades desejáveis e procuradas pelo mercado de trabalho.

A Escola de Assuntos Públicos e Comunitários guia os alunos interessados em carreiras 

sociais e no serviço público. Os formados aqui tornam-se professores, consultores 

jurídicos, advogados, servidores públicos em cargos de responsabilidade e líderes 

empresariais. 

A Escola de Enfermagem Decker tem uma reputação invejável dentre as escolas 

de enfermagem de Nova York, do país e do mundo. A qualidade e quantidade de 

experiências de prática clínica em Decker servem de base para o sucesso dos formados 

na profissão, e muitos deles tornam-se líderes nas áreas de clínica, educação e 

administração. 



A Escola de Administração está em 4º lugar em termos de retorno sobre investimento, 

e em 23º lugar dentre as melhores faculdades e universidades dos EUA segundo a 

Bloomberg Businessweek, e é uma das principais escolas de recrutamento da Ernst & 

Young e da PricewaterhouseCoopers na cidade de Nova York. Os alunos são desafiados 

com oportunidades de aprendizado prático, como a Bolsa de Valores Zurack, onde equipes 

de alunos e analistas gerenciam uma carteira de ativos real, e o programa EY Trajectory, 

para os estudantes interessados em oportunidades de consultaria em tecnologia. Oitenta 

e seis por cento dos alunos de graduação que procuram emprego recebem ofertas 

profissionais para trabalhar em tempo integral em até 90 dias depois da formatura. 

Na Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas Thomas J. Watson, os alunos analisam, 

projetam e compreendem os desafios globais do mundo de amanhã, dentro e fora da sala 

de aula. A escola oferece um programa rápido, que permite concluir um bacharelado e 

um MBA em cinco anos. Empresas de elite, como IBM, Intel, Apple, Microsoft, Amazon e 

Samsung, frequentemente elogiam os programas por formarem jovens com habilidades 

e capacidade de liderança marcantes. 

A Binghamton obteve uma 
classificação melhor do que a 
Harvard e Princeton em termos 
dos melhores programas, 
serviços e ambiente para 
estudantes estrangeiros. 
— Unigo, 2012



Aprenda com os melhores
Concentramo-nos na interação entre alunos e professores. Nossos docentes são especialistas 

renomados em suas áreas, além de professores dedicados. Os alunos aprendem não só na sala de 

aula, e contribuem de forma concreta em projetos acadêmicos e de pesquisa. Muitos docentes 

oferecem oportunidades para alunos da graduação participarem de suas pesquisas. 

Imagine colaborar na sala de aula ou no laboratório com:

     Seokheun Choi, que criou uma 

bateria de origami que, a partir da 

respiração de micro-organismos, 

gera energia suficiente para o 

funcionamento de um biossensor em 

papel com apenas uma gota de um 

líquido com bactérias.

     Seth Spain, que descobriu que o 

narcisismo parece ser a característica 

mais comum na personalidade 

de chefes ruins, com estudos que 

demonstraram que os narcisistas 

tendem a ser promovidos.

     David Davies, que está 

estudando como as pessoas 

em situações de estresse 

elevado constante podem 

estar estimulando bactérias 

que podem provocar ataques 

cardíacos e derrames.

      Sang Won Yoon e Sara Lam, que 

estão desenvolvendo um algoritmo, a 

partir de 500 milhões de tuítes, para 

prever o comportamento das pessoas. 

 Linda Spear, que estuda as 

consequências da exposição ao 

álcool e a fatores de estresse 

durante a adolescência nas funções 

neurocomportamentais futuras, com 

foco específico em ansiedade social e 

no consumo de álcool e outras drogas.

 Lubna Chaudhry, que 

conduz um trabalho em  

campo para compreender  

o impacto de conflitos 

armados em crianças e 

jovens do Vale de Swat, 

no Paquistão. 



Oportunidades de iniciação científica
Programa Freshmen Research Immersion: oferecemos aos ingressantes com talento 

acadêmico a oportunidade de participar do programa FRI (Freshman Research Immersion)  

e começar a construir uma carreira científica para toda a vida. Durante três semestres, 

os participantes colaboram com os docentes em uma experiência de pesquisa autêntica 

em ciências e engenharia, preparando-se para uma pós-graduação ou um emprego. São 

abordadas questões importantes do mundo de hoje, como energias inteligentes, biofilmes, 

doenças neurodegenerativas, análise de imagens e sinais acústicos e química biomédica. 

Programa University Scholars: é um programa de iniciação de quatro anos para alunos 

de méritos excepcionais. O programa trabalha com desenvolvimento de liderança, 

aprendizado colaborativo e inclui atividades extracurriculares acadêmicas, profissionais 

e para diversão, participação comunitária e oportunidades para que os alunos mostrem 

seu trabalho.

PricewaterhouseCoopers Scholars: programa de iniciação da Escola de Administração 

que desenvolve os futuros líderes com excelência acadêmica, desenvolvimento profissional,  

trabalho comunitário e arrecadação de fundos e oportunidades únicas de networking. 

Destaques: uma viagem internacional de 10 dias, uma visita ao escritório da 

PricewaterhouseCoopers em Nova York para conhecer colegas e conselheiros e mentores 

especiais. Depois de quatro anos, o alunos entram para o mundo dos negócios como 

líderes e profissionais de alto nível. 

Summer Scholars and Artists Fellowships: programa de verão que ajuda alunos de 

graduação em atividades de pesquisa, de bolsa de estudos ou atividades criativas. É uma 

bolsa prestigiosa, que oferece um auxílio para que os alunos realizem pesquisa de campo 

ou atividades criativas guiadas por mentores do corpo docente. 



Formados com sucesso

O Centro Fleishman  
de desenvolvimento 
profissional e de carreira
A equipe do Centro Fleishman pode 
ajudar você a encontrar oportunidades de 
ganhar experiência, aprender mais sobre 
carreiras e reforçar suas chances  
de emprego com:

• Consultoria de carreira

• Networking com profissionais e  
ex-alunos com carreiras

• Feiras de trabalho/estágios 

• Pesquisas de feiras de trabalho/estágios

• Oficinas para criação de currículos

• Preparação para entrevistas

• Auxílio para emprego de estudantes 
estrangeiros

Onde os alunos da Binghamton 
fazem pós-graduação?
Cerca de 35% dos formados na Universidade de 
Binghamton seguem para a pós-graduação ou escolas 
profissionais, dentre as quais: Universidade de 
Binghamton, Universidade de Nova York, Universidade 
de Carnegie Mellon, Universidade de Columbia, 
Cornell, Georgetown, Harvard, Stanford e Yale.

Mais de 50 programas acelerados 
para concessão de bacharelado 
e mestrado
• Mestrado em Contabilidade ou MBA

• Mestrado em Engenharia, Ciência da Computação e 
Teoria de Sistemas

• Mestrado em Pedagogia (MAT)

• MA ou MS em Artes e Ciências

• Mestrado em Administração Pública (MPA)

Os recrutadores procuram formados da Binghamton. Mais de 1.400 empregadores vêm 

recrutar nossos alunos todos os anos, inclusive Microsoft, Google, IBM, Goldman Sachs, 

Morgan Stanley, Ernst & Young, PwC, KPMG e Deloitte. Temos formados trabalhando 

para a Coca-Cola, a Tata e a Baidu.



• 73% foram aceitos para pós-graduação ou conseguiram um 

emprego três meses depois da graduação (turma de 2014).

• O salário médio inicial dos formados da turma de 2014 foi de 

US$ 51.506,00 (a média nacional é de US$ 45.473,0)  

— National Association of Colleges and Employers, 2014

• A Binghamton tem mais de 30 programas de doutorado e forma 

mais de 100 doutores por ano.

• 86% dos formados na Binghamton que se candidatam ao curso 

de Direito são aceitos, enquanto a média nacional é de 76%.

• A taxa de aprovados no curso de Medicina é 12% mais  

alta do que no resto dos EUA.

120.000
Há mais de

ex-alunos da Binghamton em todo 
o mundo que podem ajudá-lo a 
começar sua carreira.



Aclan Okur ’06 trabalha hoje como consultor especialista no 

Boston Consulting Group, na Alemanha. Ele já trabalhou como 

principal consultor da Siemens na Alemanha. Durante seu curso na 

Binghamton, Okur foi co-fundador da Associação de Cultura Turca e 

vice-presidente da Associação Americana de Engenheiros Mecânicos. 

Foi indicado na edição de 2005 do Quem é Quem nas Faculdades e 

Universidades Americanas.

Ex-alunos de destaque

Faisal I. Farooqui ’99 é fundador e presidente da MouthShut.com, um 

serviço de críticas e comentários para consumidores. Reconhecido 

como defensor da liberdade de expressão na Internet, já foi retratado 

em vários meios de comunicação: Fortune, Entrepreneur, Economic 

Times, CNN, BBC, blog do The New York Times, The Financial Express 

no Reino Unido, CNBC, NDTV e The Times of India. Farooqui viaja pelo 

mundo dando palestras sobre empreendedorismo, tecnologia, redes 

sociais, marketing e capacitação de jovens.

Sylvia Wong ’82 é executiva de Confiança e Conformidade da IBM 

Corporation em Nova York.  Antes de sua indicação para o cargo atual, 

ela foi vice-presidente e assessora geral da Unidade de Mercados em  

Desenvolvimento da IBM em Xangai, onde era responsável pelas questões 

jurídicas das operações de negócios da IBM nos mercados emergentes.

Wong obteve seu bacharelado em Economia na Binghamton e em 

Direito na Universidade de Nova York.



A equipe do Office of International Student and Scholar Services (ISSS) da Binghamton 

conecta alunos estrangeiros novos e antigos, facilitando a transição ao entrar na 

Universidade. Os funcionários também oferecem ajuda e suporte constantes para imigração 

por toda a duração do programa de alunos estrangeiros. 

Serviços para acadêmicos 
e alunos estrangeiros

Alguns dos serviços de suporte do ISSS:
• Consultoria antes da chegada

• Orientação de Alunos Estrangeiros para novos alunos

• Orientação para estratégias de sucesso acadêmico

• Consultoria contínua para imigração e assuntos pertinentes

• Facilitação de seguro de saúde para alunos estrangeiros e assuntos pertinentes

• Programação intercultural

•  Facilitação dos benefícios de imigração, como autorização de trabalho   
em área relacionada ao curso

•  Encaminhamento para órgãos estaduais e governamentais, conforme 
necessário (Departamento de Veículos Motorizados, Seguro Social etc.)



Vida estudantil
Com mais de 280 clubes e organizações de alunos, 

inclusive diversas associações de alunos internacionais, 

o campus da Universidade de Binghamton é vibrante 

e movimentado.

Os alunos estrangeiros de graduação precisam viver no 

campus no primeiro ano. Viver na moradia estudantil é uma forma excelente de vincular as 

experiências de vida e de estudo, formar amizades duradouras com alunos americanos e de 

outras nacionalidades, e viver em local próximo às salas de aula e aos principais refeitórios. 

Depois do primeiro ano, os alunos de graduação podem viver fora do campus, na região de 

Binghamton. É fácil encontrar alojamento na região, devido à acessibilidade e disponibilidade 

de moradias fora do campus, além do serviço de ônibus gratuitos. 

Segurança
• Todos os portões das moradias ficam trancados 24 horas por dia

• Sistema de mensagens de emergência “Alerta B”

• Telefones de emergência externos azuis

• Acompanhantes dentro do campus

• Polícia Universitária com plenos poderes legais pela lei estadual

Considerada a 18ª melhor 
cidade universitária dos  
EUA em termos de vida 
estudantil, cultura, condições 
econômicas e oportunidades 

— American Institute for Economic 
Research, 2015



clubes e organizações  
de alunos

Mais de 280

DE RESERVA NATURAL
770.000

museus/galerias de arte com mais  
de 3.000 peças modernas e antigasDOIS

apresentações de  
música e teatro no ano

Mais de 100

Mais de 3.000

Uma livraria universitária com 

camisetas vendidas ao ano
7.000

estudantes jogam em pelo 
menos um time esportivo 
interno

EQUIPES DE  

ESPORTES

COLETIVOS38
21 2

6

times universitários
na 1ª Divisão da NCAA

academias e áreas 
de recreação com 
personal trainers 
residentes e 45 aulas 
para grupos semanais 

ESPORTES

VIDA NO CAMPUS

ALOJAMENTO E REFEIÇÕES
modernas comunidades residenciais, modeladas com base 
na Universidade de Oxford, cada uma com sua própria 
personalidade, tradições, governança estudantil, refeitório 
e recreações

lojas de conveniência 
e opções de refeições 
Kosher, Halal, 
vegetarianas e veganas

SEIS
QUATRO cafés,

metros  
quadrados



Comunidade —  
a Grande Binghamton

CANADÁ

CATARATAS DO NIÁGARA
4 horas de carro

TORONTO
5 horas de carro

LAGO ERIE

LAGO ONTÁRIO

WASHINGTON D.C.
5 horas de carro

MONTREAL
5 horas de carro

BOSTON
5 horas de carro

OCEANO ATLÂNTICO

NOVA YORK, NY
3 horas de carro

FILADÉLFIA
3 horas de carro

Binghamton é a cidade de origem de empresas como IBM, Endicott Johnson Corporation, 

Dick’s Sporting Goods e Link Simulators, e base de dois times profissionais de esportes. 

Os centros industriais do Southern Tier (região norte do estado de Nova York, onde 

Binghamton está situada) concentram empreendimentos de defesa, distribuição, seguros, 

saúde, agricultura e manufatura. 

Binghamton é uma comunidade segura, receptiva e 

de baixo custo, acessível por terra (ônibus, carro)  

ou via aérea, e próxima de várias cidades grandes. 

• 3 horas de Nova York e Filadélfia 

• 4 horas das Cataratas do Niágara 

• 5 horas de Washington D.C., Boston e Toronto

UNIVERSIDADE DE BINGHAMTON

EUA

Canadá

BINGHAMTON

México



DE COISAS
MILHÃO

UM

PARA

Galerias de arte • Festivais • Jardins 

Beisebol Binghamton Mets • Restaurantes • Zoológico    

e muito  mais!

Museus • Ópera • Hóquei no gelo Binghamton Senators • Camping

Parques públicos • Golfe • Caminhadas/caiaques/esqui • Mountain biking    

Dois sistemas de 
ônibus convenientes 
levam os alunos 
da Binghamton 
aos shoppings, 
supermercados, 
cinemas e muito 
mais, de graça!

FAZER!



Inscreva-se na Binghamton

A Universidade de Binghamton é muito concorrida, e a seleção de candidaturas baseia-se 

nos seguintes critérios: histórico do ensino médio ou pré-universitário (college), resultados 

nos testes nacionais, atividades extracurriculares, experiências de liderança, redação 

e carta de recomendação. Nossa abordagem é holística, e o objetivo é avaliar o aluno 

integralmente. A Binghamton valoriza os resultados curriculares, como IB, AP e A-level.

Instruções para candidatura
1. Candidatura comum

2. Histórico escolar de segundo grau oficial dos últimos três anos (traduzido para o inglês)

3. SAT ou ACT (enfaticamente recomendado para todos os alunos, obrigatório para alunos 

que estudarão em escolas com ensino em inglês)

4. Prova de proficiência em inglês para falantes não-nativos (ver gráfico abaixo)

Escola/Faculdade TOEFL (IBT) IELTS SAT (Leitura  ACT (Inglês) 
   crítica)

Escola Harpur de  
Artes e Ciências

Escola de Engenharia e Ciências  
Aplicadas Thomas J. Watson  

83 6,5 500 21

Escola de Assuntos Públicos e  
Comunitários

Escola de Administração

Escola de Enfermagem Decker 
90 7,0 550 24

Requisitos de proficiência em inglês para não-nativos



Uma das 40 melhores 
universidades públicas do país. 
— U.S. News & World Report, 2014
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PERFIL ACADÊMICO 
• GPA do ensino médio (50 por cento médios)  

 91-97/3,3-3,9 

• GPA médio de transferência: 3,4 

• SAT médio:  

 Matemática: 620-700  
 Leitura crítica: 590-670  

 Redação: 580-670 

• Pontuação ACT média, estrato médio: 27-30 

• Média TOEFL: 90 

• Média IELTS: 6,5 

POLÍTICA DE CONCESSÃO 
DE CRÉDITOS
BACHARELADO INTERNACIONAL (IB)
• Os créditos são concedidos somente para 
exames de nível superior, com concessão de 
quatro créditos para notas 4 ou 5 e oito créditos 
para notas 6 ou 7.

COLOCAÇÃO AVANÇADA (AP)
• Os créditos são concedidos para notas de 3 a 5.

A-LEVEL
•  O crédito é concedido para notas A-Level  

de A a D (oito créditos). Os exames AS-Level 
concedem quatro créditos cada.

PRAZOS IMPORTANTES
ADMISSÃO NO OUTONO

Ingressantes estrangeiros (adiantados) ....................15 de novembro

Ingressantes estrangeiros (admissão normal) .............. 15 de janeiro 

Transferências internacionais ............................................... 15 de março

ADMISSÃO NA PRIMAVERA

Transferências internacionais ......................................15 de novembro*

ANÚNCIO DOS RESULTADOS
Ingressantes estrangeiros (adiantados) .......................... 15 de janeiro

Ingressantes estrangeiros (admissão normal) .................... 1º de abril

Transferências internacionais ......................................... em andamento

dos alunos da Binghamton 
vêm com créditos avançados.

90%

(Dados do outono de 2014)

* Os pedidos de transferência recebidos depois desse prazo serão analisados conforme 
a disponibilidade de vagas.



admissions.binghamton.edu

ESCOLA HARPUR DE ARTES 
E CIÊNCIAS

Atuação e Direção
Ciências Atuariais
Estudos Africanos
Geografia Analítica 
Perspectivas Antropológicas
Antropologia
Física Aplicada e de Engenharia
Estudos Árabes
Arqueologia  
História Arquitetônica
Arte (para Estúdio)
História da Arte
Estudos Asiático-Americanos e da 

Diáspora
Especialização em Ásia e América
Estudos Asiáticos e  

Sul Asiático-Americanos
Estudos Asiáticos e  

Asiático-Americanos
Estudos Comparativos Asiáticos e 

Asiático-Americanos
Bioquímica
Antropologia Biológica
Química Biológica
Ciências Biológicas
Biologia  
Biologia Celular e Molecular
Química
Química com Certificação ACS 
Estudos Chineses
Cinema
Civilização Clássica
Estudos Clássicos — Grego e Latim 
Estudos Clássicos — Latim
Literatura Comparada 
Aplicações da Computação em 

Análise Ambiental Humana
Escrita Criativa
Escrita Criativa e Cultura Global
Dança
Desenho
Ciências da Terra e Recursos 

Naturais
Ecologia, Evolução e 

Comportamento
Análise Econômica e Financeira 
Análise de Política Econômica

Economia
Ecossistemas
Educação
Inglês
Inglês e Retórica 
Gestão Ambiental e de Recursos
Antropologia Ambiental
Química Ambiental 
Economia Ambiental
Geologia Ambiental
Planejamento Ambiental
Políticas Públicas Ambientais 
Estudos Ambientais
Estudos Evolucionários
Língua e Linguística Francesa 
Língua e Literatura Francesa
Geoquímica
Sistemas de Informação Geográfica
Geografia
Ciências Geológicas
Geologia
Geofísica
Língua e Literatura Alemã
Cultura Global
Estudos Globais
Design Gráfico
Grego
Hebraico 
História
Migração e Imigração
Programa Individualizado
Neurociência Integrativa
Italiano
Estudos Japoneses
Estudos Judaicos
Estudos Coreanos
Estudos da América Latina e Caribe
Língua e Literatura Latina
Linguística
Literatura e Escrita Criativa
Materiais (ênfase em Química)
Física Matemática
Ciências Matemáticas
Estudos Medievais e do Início da 

Era Moderna
Estudos do Oriente Médio e Norte 

da África
Música
Performance Musical
Pintura

Filosofia
Filosofia, Política e Direito
Geografia Física
Física                 
Ciência Política
Preparatório para Arquitetura
Preparatório para Saúde
Preparatório para Direito
Preparatório para Medicina
Imprensa
Psicologia
Políticas Públicas  
Raça-Etnia e Localização
Estudos Religiosos
Retórica e Cultura Global
Russo
Estudos da Rússia e Leste Europeu
Escultura
Antropologia Sócio-Cultural
Sociologia
Língua e Literatura Espanhola
Teatro
Design e Técnica de Teatro
Estudos da Tradução
Planejamento Urbano e 

Econômico
Urbanismo: Economia/Varejo
Direito e Governo no Ocidente
Estudos Femininos, de Gênero e 

Sexualidade

ESCOLA DE ASSUNTOS 
PÚBLICOS E COMUNITÁRIOS

Estudos sobre Crianças, Jovens e 
Família

Organização Comunitária, 
Liderança e Advocacia

Desenvolvimento Humano
Estudos de Imigração
Serviço Público/Sem Fins 

Lucrativos 
Justiça Social

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
DECKER

Estudos de Saúde e Bem-Estar
Enfermagem

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO

Contabilidade

Administração de Empresas (Gestão)
Consultoria e Liderança
Empreendedorismo
Finanças
Gestão Global
Sistemas de Informação de Gestão
Marketing
Finanças Quantitativas
Gestão de Cadeia de Suprimentos

ESCOLA DE ENGENHARIA E 
CIÊNCIAS APLICADAS THOMAS 
J. WATSON

Engenharia Biomédica
Engenharia da Computação
Ciência da Computação 
Ciência da Computação (minor)
Engenharia Elétrica
Engenharia Industrial e de Sistemas
Engenharia Mecânica
Engenharia Sustentável

GRADUAÇÕES ACELERADAS/ 
COMBINADAS

Temos um número crescente de 
programas combinados 3/2 e 4/1 
que permitem fazer um bacharelado 
e um mestrado em cinco anos, em 
lugar dos tradicionais seis anos.

Ofertas acadêmicas para graduação
Inclui formação principal, secundária, ênfases, concentração, especialização e linhas de formação

CONTATO
Binghamton University  
State University of New York 
Undergraduate Admissions Office
4400 Vestal Parkway East
Binghamton, NY 13902 EUA

Telefone: +1 607-777-2171;  
Fax: +1-607-777-4445
E-mail: international@binghamton.edu
Skype: binghamton.admissions
Website: admissions.binghamton.edu
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