
UNIVERSIDADE ANTECIPADA
Ganhe Créditos para o Ensino Médio e 

Universidade
O programa Universidade Antecipada permite que os estudantes se inscrevam em cursos 
universitários e ganhem créditos para o curso de graduação. Como resultado, os estudantes 
podem se formar mais rapidamente e os pais vêem uma grande economia nas mensalidades. 
Os cursos são oferecidos através de um de nossos parceiros americanos da Universidade 
Antecipada e ministrados por instrutores dos EUA.

ELEGIBILIDADE E REQUISITOSÉ ASSIM QUE FUNCIONA

Estudantes e pais se reúnem com 
um consultor do programa para 
revisar as exigências

Os estudantes completam até 
seis (6) cursos universitários de 
educação geral dentro de 1-2 anos 
que também podem ir em direção 
a sua graduação do Ensino Médio

Os cursos são concluídos 
juntamente com o currículo do 
Ensino Médio e são 100% on-line

Os cursos são ministrados por 
instrutores universitários nativos 
de língua inglesa qualificados, 
especialistas em suas áreas

Os graduados concluem com dois 
diplomas do Ensino Médio (escola local 
e Columbia School) e ganham créditos 
universitários transferíveis para muitas 
universidades americanas

Recebem uma introdução 
aos cursos universitários 
dos EUA on-line em seu 
país de origem

Ganham até 30 créditos 
universitários transferíveis

Melhoram seu inglês através 
de cursos ministrados em 
inglês por professores 
nativos de língua inglesa

Podem aplicar créditos 
universitários obtidos 
para suas exigências de 
graduação do Ensino Médio

Economizam nas 
mensalidades universitárias e 
encurte seu caminho para a 
graduação universitária

Recebem aconselhamento 
universitário para ajudar a 
encontrar e selecionar uma 
universidade americana que 
atenda às suas necessidades

OS ALUNOS DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ANTECIPADA:
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ou melhor
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16
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necessários

GPA 3.0
Recomendado. 
Letra



O programa Universidade Antecipada permite que os estudantes se inscrevam em cursos universitários e 
obtenham créditos para seu curso de graduação. Como resultado, os estudantes podem se formar mais 
rapidamente e os pais vêem uma grande economia nas mensalidades.

UNIVERSIDADE ANTECIPADA: CAMINHO DUPLO 
PARA GANHAR CRÉDITOS UNIVERSITÁRIOS

Cumpre os requisitos do Ensino Médio para a 
formatura. 

Cursos de AP ministrados por professores do 
Ensino Médio

As notas não são transferíveis. 

A obtenção de crédito universitário depende 
da nota obtida pelo aluno em um exame anual 
único. Nem todas as universidades aceitam 
créditos AP. 

Taxa de prova de $94 USD, mais custos de 
viagem para o centro de testes. Exames 
oferecidos em centros de testes específicos. 

Cursos Advanced Placement (AP)

Cumpre os requisitos do Ensino Médio para a 
graduação.

Cursos universitários ministrados por instrutores 
universitários.

As notas tornam-se parte de o histórico 
universitário oficial do estudante.

Após a conclusão com sucesso, estudantes 
recebem créditos universitários transferíveis 
para a maioria das universidades americanas. 

Sem taxas para provas.

Cursos da Universidade Antecipada

Cursos

Instrutores

Notas

Crédito

Custo das Provas

V.S.

ANTECIPE UM SEMESTRE E ECONOMIZE!

18

1 semestre

$1,000 USD

$8,500 USD

Universidade Antecipada
(Ensino Médio)

Bacharelado
(Per Semestre)

6 (Créditos do Ensino Médio)  
+ 18 (Créditos Universitários Transferíveis)

1-2 anos

$416 USD

$0 USD

66 

$18,000 USD$7,500 USD

$26,500 USD$7,500 USD 

Créditos Ganhos

Conclusão

Custo Médio por  
Hora de Crédito

# de cursos

Custo Total por Crédito

Custo MédioTotal 

Média por Alojamento  
e Refeitório

USD$19,000PAIS ECONOMIZAM
*Os primeiros 18 créditos universitários. Créditos adicionais de até 30 podem ser tomados a um custo de US $1.250 por curso universitário de 3 créditos.

Visite nosso website ou ligue para saber mais. (772) 293-9356 (U.S.).

A Columbia School deixa os alunos sonharem grande.

https://www.columbiaschool.com

COLUMBIA
SCHOOL


