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A U X Í L I O  F I N A N C E I R O ,  R E S U LTA D O S  E  VA N TA G E N S  D E  N O T R E  D A M E  

Com valoresUMA EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DO PRIMEIRO ANO   

VOLTAM PARA FAZER O SEGUNDO ANO

98%

DOS ALUNOS SE FORMAM NO  
PRAZO PROGRAMADO,  

COLOCANDO A UNIVERSIDADE ENTRE AS 
TOP 3 EM TAXAS DE GRADUAÇÃO  NO PAÍS

95%

Das melhores universidades segundo a US News & 
World Report, o Princeton Review e a Forbes

PRESENTE 
CONSISTENTEMENTE NO TOP 

20

CLUBES DA NOTRE DAME  
NO MUNDO INTEIRO, INCLUINDO 50 

CLUBES INTERNACIONAIS

270

MILHÕES EM SUPORTE A PESQUISAS

US$ 100
É A PORCENTAGEM DE ALUNOS 
BEM-SUCEDIDOS AO BUSCAREM  
OPORTUNIDADES DE CARREIRA 

(programas de mestrados e doutorados, 
empregos ou trabalhos voluntários) dentro de 

seis meses após a formatura  desde su graduación  

98%

DE FORMADOS NO CURSO 
PRE MED DA NOTRE DAME SÃO  

ADMITIDOS EM ESCOLAS DE MEDICINA  
(QUASE O DOBRO DA MÉDIA NACIONAL)

84%

ESTÁGIOS QUE PODEM SER ACESSADOS POR MEIO 
DO SITE DE NOSSO CENTRO DE CARREIRAS

20,000 

ENTREVISTAS REALIZADAS   
POR MAIS DE 200 EMPREGADORES QUE VISITAM 

O CAMPUS TODO ANO PARA RECRUTAMENTO

7,402

ORGANIZAÇÕES/CLUBES DE ALUNOS, 
INCLUINDO MAIS DE 40 CLUBES DE  

ALUNOS INTERNACIONAIS

400+ 

Português Internacional     5K 7/15
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Uma educação na Notre Dame é um investimento 
extremamente valioso — e não só devido à qualidade, 

rigor e acesso à educação que você receberá.

Aqui, você terá a oportunidade de realmente 
conhecer a si mesmo por meio de reflexões 

espirituais e indagações pessoais. Como aluno aqui, 
você será incentivado a descobrir quem realmente 

é, o que ama e como aplicar seus conhecimentos. Ao 
mesmo tempo, você irá adquirir uma compreensão 

do mundo que envolve a análise crítica de temas, 
culturas e ideias. Esta combinação de auto-

descoberta e consciência global é uma marca da 
educação na Notre Dame, e é uma das maneiras 

como nossos alunos se preparam para prosperar 
num mundo que muda constantemente.

Além da sala de aula, a Notre Dame oferece uma 
das maiores e mais influentes redes de ex-alunos do 

mundo. Desde trazer centenas de recrutadores ao 
campus, a fornecer generosas bolsas e auxílios, além 
de garantir que você tenha um aliado em cada aluno 
que conhecer, a comunidade da Notre Dame é algo 

que se fortalece e aprofunda com o passar do tempo. 
Diferentemente dos diversos benefícios tangíveis 
de uma educação na Notre Dame, a força da nossa 

comunidade é, simplesmente, incalculável.

Para saber mais sobre nossos programas de  
bolsas e outras opções de financiamento, visite 

financialaid.nd.edu.



A University of Notre Dame participa do IDOC (Institutional Documentation Service, Serviço de Documentação 
Institucional), que permite aos estudantes enviarem um pacote de documentação de suporte ao IDOC em vez de 
enviar documentos individuais a cada instituição participante na qual o estudante optar por se inscrever. 

Inscritos no CSS/Financial Aid PROFILE receberão informações diretamente do IDOC no início de fevereiro com 
relação ao envio da documentação de suporte. As famílias devem estar preparadas para enviar a documentação de 
suporte ao IDOC até o prazo prioritário da Notre Dame.

O Office of Financial Aid começa a enviar as Notificações de Auxílio Financeiro no final de março aos alunos 
aprovados que concluírem o processo de solicitação de auxílio financeiro.

 Observação: Para se qualificar para receber auxílio financeiro, o aluno precisa ser um cidadão dos Estados Unidos ou um cidadão estrangeiro qualificado com 
um número de segurança social válido (social security number). De modo geral, os alunos devem estar em busca de um diploma e devem estar matriculados pelo 
menos em meio-período. Além disso, os alunos não podem ter bolsas federais de reembolso ou receber um empréstimo federal padrão.

IDOC (SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO INSTITUCIONAL)

PRAZO PRIORITÁRIO

1/03/2016

IDOC

idoc.collegeboard.org

DOCUMENTAÇÃO

• Declaração Federal de Impostos de 2015 dos  
pais e alunos

• Formulário(s) W-2 2015 dos pais
• Formulário de verificação
• Outros documentos que forem solicitados
      (por ej., información del padre o la madre sin patria potestad)

INSCRIÇÃO PARA RECEBIMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 
PARA CIDADÃOS DOS EUA

INSCRIÇÃO PARA RECEBIMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NÃO  
CIDADÃOS DOS EUA

Os formulários CSS/Financial Aid PROFILE Application e FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) são 
os formulários oficiais para auxílio financeiro baseado em necessidade na University of Notre Dame, incluindo os 
programas de bolsa da universidade. A menos que seja indicado de outra forma, não são necessários formulários 
adicionais para todos os programas de bolsas/auxílios que o Office of Financial Aid (Escritório de Ajuda Financeira) 
administra. 

PRAZO PRIORITÁRIO

15/02/2016

15/02/2016

INSCRIÇÕES ON-LINE

CSS/Financial Aid PROFILE Application em collegeboard.org

FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) em fafsa.gov

CÓDIGO DA ESCOLA

1841

001840

Todos os alunos internacionais, independentemente de 
sua intenção de se inscrever para receber bolsas ou auxílios 
financeiros, devem preencher e enviar a certificação International 
Student Certification of Finances no momento da inscrição, 
comprovando condições financeiras suficientes para cobrir os 
custos projetados da formação completa na Notre Dame.  

A aprovação na Notre Dame para não cidadãos dos EUA é sensível 
à necessidade financeira.  As oportunidades de auxílio financeiro 
(baseado em necessidade e mérito) para alunos internacionais do 
primeiro ano são limitadas e concorridas. Para o ano acadêmico de 
2014-15, alunos internacionais do primeiro ano receberam quase 
um milhão de dólares em auxílio baseado em mérito e necessidade. 

Os candidatos são avaliados com base nas qualificações 
acadêmicas, atividades extracurriculares, cartas de recomendação 
e na necessidade financeira.   

AUXÍLIO FINANCEIRO BASEADO EM NECESSIDADE

Possíveis alunos do primeiro ano que desejam ser considerados 
para o recebimento de auxílio financeiro baseado em necessidade 
devem preencher os formulários International Student 
Certification of Finances e o CSS/Financial Aid PROFILE, 
adaptado para alunos internacionais.  

Para saber mais sobre o custo de participação, programas de bolsas e outras opções de financiamento, visite financialaid.nd.edu.

BOLSAS POR MÉRITO
A Notre Dame oferece bolsas por mérito a um número limitado de alunos internacionais, aprovados para cursarem o primeiro ano, que 
demonstrem qualidades excepcionais de liderança, comprometimento com o trabalho, capacidade intelectual e realizações.

Alunos internacionais podem se qualificar para os seguintes programas de mérito.

CUSTO ESTIMADO DE PARTICIPAÇÃO EM 2015-2016 CUSTO ESTIMADO DE PARTICIPAÇÃO EM QUATRO ANOS

Notre Dame Scholar Award Program     financialaid.nd.edu

Penelope W. and E. Roe Stamps IV Leadership Scholars Program  financialaid.nd.edu

Hesburgh-Yusko Scholars Program     hesburgh-yusko.org

Suzanne and Walter Scott Notre Dame Scholars Program   financialaid.nd.edu

Ensino e taxas   US$ 50.300

Alojamento e refeições  US$ 13.900

Livros e materiais escolares  US$ 1.200

Despesas pessoais   US$ 1.100

Custo total  US$ 66.500

2016-2017   US$ 66.500

2017-2018   US$ 69.100

2018-2019  US$ 71.800

2019-2020   US$ 74.700

Costo total de estudios US$ 282.100

SITE

financialaid.nd.edu

collegeboard.org

Além dos custos acima, os alunos devem planejar os custos de viagem e seguros.

PRAZO PRIORITÁRIO

1/01/2016

1/01/2016

INSCRIÇÕES ON-LINE 

International Student Certification of Finances

CSS/Financial Aid PROFILE (código da escola: 1841)


