Office of Global Engagement
UMA CARTA AOS PAIS
Prezado Genitor/Guardião:
É uma honra escrever para você, pai/mãe de um estudante universitário talentoso. Meu objetivo é fornecer informações
detalhadas sobre a Purdue University Northwest (PNW) e convidar você e seu filho a saberem mais.
Fundada em 2016, a Universidade Purdue Northwest tem raízes que remontam a
mais de 70 anos. Como parte do sistema da Purdue University, a PNW orgulhase de oferecer mais de 70 áreas de estudo para aproximadamente 10.000
estudantes, representando 47 países. Equilibrando as configurações do campus
urbano e rural, a PNW oferece proximidade única com a manufatura ativa, a
indústria, a relaxante orla costeira do Lago Michigan e as oportunidades
próximas da terceira maior cidade dos Estados Unidos - Chicago!
A Purdue University Northwest é uma universidade totalmente credenciada, academicamente celebrada e abrangente. Os
alunos escolhem a PNW como um caminho promissor para alcançar seus objetivos. Nossas turmas pequenas e a
proximidade com a região metropolitana de Chicago significam que você pode construir relações pessoais com
professores, ganhar experiência do mundo real além da sala de aula e explorar possibilidades infinitas. Nossos campi
fomentam uma comunidade acadêmica vibrante por meio de ensino de graduação e pós-graduação de alta qualidade. Se
você está interessado em negócios, ciências naturais e engenharia, tecnologia de engenharia mecatrônica, tecnologia
médica, gerenciamento de turismo e hospitalidade, trabalho social ou uma graduação que você personaliza em uma das
mais de 70 áreas de graduação ou pós-graduação da universidade, sua experiência acadêmica será apoiada com
excelente serviço ao estudante. A conclusão do Programa de Língua Inglesa (ELP) na Purdue Northwest satisfaz o
requisito de proficiência em inglês, e os alunos podem ter uma vantagem inicial em seus cursos acadêmicos por meio de
um programa ELP Pathway.
Você pode estar especialmente interessado em saber que candidatos excelentes serão considerados para a Bolsa de
Mérito do Chanceler. Candidatos com curiosidade intelectual demonstrada podem também se inscrever para o University
Honors College, que tem o objetivo de melhorar a liderança e as habilidades de comunicação. A pesquisa de graduação é
incentivada e apoiada pelo Honors College e outros programas especiais na PNW.
Nosso campus residencial está localizado na cidade de Hammond, Indiana, um ambiente urbano no noroeste de Indiana,
a 48 km, ou a 25 minutos de trem do centro de Chicago. Os alunos também podem optar por ter aulas no campus da
PNW em Westville, Indiana; acessível através de um conveniente serviço de transporte universitário. Hammond, e a área
da grande Chicago, é reconhecida por sua habitabilidade, oferecendo artes, cultura, grandes equipes esportivas, parques,
Lago Michigan, o Parque Nacional das Dunas de Indiana e não muito longe de um dos melhores aeroportos internacionais
do país (ORD), uma de suas economias mais fortes, onde a inovação é abundante, e é um ótimo lugar para se obter uma
educação excepcional.
Nós convidamos você a explorar nosso site em pnw.edu. Deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida, entrando em
contato com iadmissions@pnw.edu. Esperamos que vocês e seu filho considerem seriamente o que a Purdue University
Northwest tem a oferecer.
Atenciosamente,

Joann Infante,
Diretora Interina de Admissões Internacionais

