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Vida no Campus

Experimente a EWU 
Cheney, uma pequena comunidade fazendeira e cidade universitária com uma população de pouco mais de 
10.000 habitantes, é um lugar amistoso e receptivo. A EWU está comprometida em celebrar a diversidade 
do campus, promovendo respeito pelos direitos e privilégios de todas as pessoas e ensinando a aceitação de 
diferentes perspectivas e pontos de vista. Mais de 600 alunos e acadêmicos de mais de 30 países conectam 
os campi da EWU à comunidade, contribuindo com perspectivas globais que enriquecem o ambiente de 
aprendizagem para todos os alunos, professores, funcionários e membros da comunidade. 

Motivos para escolher a EWU

Temos...
150 áreas de estudo

14 mestrados

50 programas de  pós-graduação

15 certificados pós-graduação

 

1 minutes

32 horas

33 horas
34 horas

Escola de ensino global da EWU Email: 
global@ewu.edu 

Facebook: www.facebook.com/
ewuglobal 

Web: http://

sites.ewu.edu/sgl
Phone: 001.509.359.2331

103 Hargreaves Hall,  
Cheney, WA 99004 EUA



Programa IPA
Um orientador internacional (IPA) é um aluno nacional ou 
estrangeiro treinado em comunicação intercultural e 
regulamentação de imigração básica para alunos. Os IPAs 
ajudam os alunos estrangeiros a se adaptarem a EWU e aos 
EUA. Além de se encontrarem com os alunos no aeroporto 
quando de sua chegada, os IPAs da EWU proporcionam:

• Prática de conversação em língua inglesa
• Viagens de campo e atividades culturais
• Viagens a compras

Sucesso 
Estudantil
No centro dos valores 
da EWU está a ideia de 
qualidade, caracterizada por 
uma experiência acadêmica 
desafiadora e rigorosa. A 
EWU educa formados que 
são preparados para viver em 
uma sociedade multicultural e 
tecnológica. A EWU fornece 
muitas oportunidades de 
pesquisa e serviços de apoio para 
o sucesso estudantil, incluindo:
• Consultoria Acadêmica
•  Instituto de Língua Inglesa (ELI)
• Programa de Honra
•  Biblioteca de Ensino Comum

JFK 
•  Laboratório de Tutoria

Matemática
•  Pesquisa estudantil e

Simpósito de trabalhos
criativos

• Centro de Escritores

Instalações 
do Campus
Fundado em 1882, o campus 
principal da EWU está localizado 
em Cheney, Washington, EUA, 
e cobre uma área de mais de 
1.300 km2 em um ambiente 
estilo parque, com campos de 
trigo crescendo apenas a alguns 
passos do campus. 

A EWU possui salas de aula 
modernas com vários laboratórios 
de informática ao longo de nossos 
campi.

Seja parte da ação NCAA 
• Futebol
• Basquete
• Atletismo leve
• Voleibol
• Golfe para mulheres

Clube de Esportes (masculino 
e feminino)
• Hóquei
• Rugby

Incrível Região no Interior do Noroeste dos EUA

Indoor (masculino e feminino)
• Voleibol
• Futebol Flag
• Futebol
• Ciclismo

Esportes
Competir - jogar - assistir - desfrutar!
Da NCAA até clube e esportes indoor, a EWU possui opções esportivas para cada nível 
e interesse.




