
 

Fundada em 1903, Western Michigan University cresceu e se destacou entre as 

faculdades e universidades Americanas.  

WMU  é atualmente classificada pela US News e World Report como uma das  100 

melhores  instituições publicas da nação. As autoridades Americanas responsaveis por classificar 

e posicionar universidades caracteriza Western Michigan University como uma das melhores 

facilidades educacionais no centro-oeste Americano. WMU também foi  designada pelo 

Carnegie Classification of Institutions of Higher Education  como uma  das  menos de 200 

universidades de pesquisa  dos Estados Unidos.   

A WMU é uma das escolas mais acessíveis de Michigan. Estudantes internacionais 

podem se qualificar a ganhar assistência financeira, incluindo  bolsas de estudo e empréstimos. 

As bolsas de estudo baseada em méritos fornecida pelo Diether H. Haenicke foram justamente 

criadas para oferecer assistência financeira a estudantes internacionais que desejam estudar na 

WMU.  

Estudantes que se inscrevem na WMU podem escolher entre 237 programas acadêmicos: 

140 ao nível de bacharel, 67 ao nível de mestrado, 29 ao nível de doutorado e um ao nível de 

especialização. A maioria das classes são ensinadas por mais de  855 professores da 

universidade, incluido professores reconhecidos como pequisadores e artistas. 

Centenas dos professors da Western Michigan University tiveram experiencias 

acadêmicas fora dos Estados Unidos, e muitos deles ainda se envolvem em atividades 

colaboradoras em mais de seis continentes.  

Ao contràrio de muitos professores e membros de outras grandes  universidades, os 

professores da WMU procuram conhecer os seus estudantes para poder ajuda-los em seus 

estudos ou dificuldades, também oferecendo-lhes oportunidades como a de auxiliar em pesquisas 

e em outros projetos criativos.  

Estudantes também tem acesso a facilidades modernas como a do novo complexo de 

ciência, o campus de aviação de classe mundial, prédios sofisticados adaptados para a faculdades 

de saúde e serviços humanos e suas clínicas públicas, um campus de engenharia perto do centro 



de negócios  e tecnologia e do parque de pesquisas, estadio de belas artes, e um grande e bem 

equipado centro de recreação para estudantes.  

A WMU atrai estudantes de todas as partes do mundo. No outono de 2009, mais de 1,200 

estudantes internacionais de mais de 90 paises  foram aceitos na universidade. Estes estudantes 

são recebidos pela universidade, juntamente com o Haenicke Institute of Global Education, que 

os ajuda em seus estudos e também os ajuda na adaptação ao estilo de vida Americano. 

O Haenicke Institute é um escritório da WMU designado para tratar de assuntos  

internacionais, como admissões de estudantes internacionais. Seus membros oferecem 

assistência a estudantes e também conselhos relacionados a imigração.O Haenicke Institute  

também é responsavel pelo Centro de Lingua e Cultura Inglesa para estudantes internacionais  

(Center for English Language and Culture for International Students) conhecido como CELCIS. 

O CELCIS é um programa intensivo de ingles criado para preparar estudantes internacionais a 

estudar e a ter sucesso na WMU.  

Cada semestre, novos estudantes que chegam de outros paises recebem uma introdução  a 

universidade e a comunidade pelo the International Student Orientation and Registration 

Program ( programa de orientação e registro para estudantes internacionais.) A WMU também 

oferece suporte e incentiva  os mais de 20 grupos de estudantes internacionais registrados na 

universidade.  Entre os grupos representados estão a Associação de Estudantes e Acadêmicos 

Chineses, a Associação de Estudantes Islâmicos, a Associação de estudantes da Malàsia e o 

Conselho de programas Internacionais ( The International Program Council IPC.)  

O Haenicke Institute oferece muitas atividades  durante o ano que fornece oportunidades 

para participar em atividades sociais, recreacionais e também de ter  expêrencias culturais. Entre 

essas oportunidades està incluido o Festival Internacional (International Festival,) que junta mais 

de 3,000 membros da WMU e da comunidade local para experiementar a comida, a música, a 

moda e as culturas dos diversos paises que são representados por estudantes e membros da 

universidade.  

Outro benefício de estudar na WMU é a sua localidade. A universidade é localizada em 

Kalamazoo, Michigan, que oferece uma experiencia Americana de  “cidade pequena,” mas 

também oferece um fàcil acesso a grandes centros urbanos como Chicago e Detroit. Com uma 



população de 150,000, a area de Kalamazoo oferece a conveniencia e o ambiente amigo  de 

cidades de tamanho medianos, mas ao mesmo tempo Kalamazoo é grande o suficiente para 

suportar instituições internacionais como a WMU. 

Para mais informações por favor contate o International Admissions and Services Office  

da WMU  por email oiss-info@wmich.edu ou por telefone (269)3875866. 

 


