
Bem-vindo a 
um mundo de 
possibilidades.

Rochester, NY | rit.edu/international

Introdução para 
Estudantes Internacionais



O RIT é o lugar onde você 
será recebido por uma 
comunidade vibrante, repleta 
de estudantes que colaboram 
com especialistas a serviço de 
grandes ideias e da busca de 
soluções criativas.

O instituto é uma interseção de 
disciplinas, uma plataforma de 
lançamento para uma carreira 
brilhante e uma experiência que 
você jamais irá esquecer.

É um estado de espírito único, 
onde o inesperado é explorado 
e onde descobertas estão bem 
próximas.

Com o espaço e as ferramentas 
para criar, descobrir e inovar, as 
ideias irão acontecer.

Pense. Faça. Mostre.

Você está pronto?

Norteie o futuro.
Amplie seus conhecimentos.



Comece a sua carreira no RIT
Como uma das instituições tecnológicas 

líderes mundiais, o RIT atrai estudantes 

plurais, ambiciosos e criativos. Um variedade 

incrível de programas acadêmicos excep-

cionais, um corpo docente comprometido 

e acessível, instalações sofisticadas e uma 

ênfase pragmática no aprendizado experi-

mental, combinados a uma vida estudantil 

dinâmica, 

 explicam claramente a razão pela qual 

estamos sempre a caminho de coisas 

surpreendentes.

Uma universidade completa
O RT é uma universidade de renome 

mundial, composta de nove faculdades, que 

oferece mais de 300 programas em áreas 

diversas como design, ciência, engenharia, 

negócios, estudos ambientais, estudos 

médicos e ciências da saúde, computação 

e artes liberais. Com instalações de quali-

dade superior, um corpo docente altamente 

conceituado e cursos desenvolvidos 

em torno da inovação e tecnologia, você 

receberá uma educação de qualidade inter-

nacional que o prepara para o sucesso em 

uma sociedade global.

Classificação Nacional
O RIT figura como uma das mais importantes 

universidades do mundo e tem sido reconhe-

cido por guias de universidades líderes, pela 

indústria e pelas publicações mais respeitadas 

internacionalmente

U.S. News e World Report
▪ Classificada como a 117a dentre as universi-

dades nacionais

▪ Classificada como a 52a dentre as insti-

tuições de melhor relação qualidade/

preço—“Great Schools, Great Prices”

Princeton Review
▪ Listada na edição de 2021 da The Best 

Value Colleges: 200 Instituições com ROI 

Excepcional para Seu Investimento de 

Matrícula

Revista Forbes
▪ Listada como uma das “Melhores 

Instituições dos EUA”

Acadêmicos da Fullbright
No ano passado, o RIT deu as boas-vindas a 15 

estudantes internacionais vindos de 12 países, 

para estudo por meio do Programa Fullbright 

de Estudantes Estrangeiros.

Nossas feiras de carreiras, 

que acontecem duas vezes 

ao ano, atraem centenas  

de empregadores de  

todo o mundo.

13:1
proporção  

estudantes/corpo 
docente

23
alunos por  

aula, em média

A força de estabelecer 
contatos
Com uma graduação pelo RIT você estará em 

boa companhia com os mais de 130 mil ex-alu-

nos bem-sucedidos e que conhecem o valor 

da graduação pelo RIT e que buscam contratar 

nossos formandos.

Existem filiais estudantis internacionais e os 

estudantes do RIT se reúnem em uma ampla 

variedade de eventos ao redor do mundo.



O que diferencia os formandos do RIT dos 

demais não é somente a formação que rece-

beram, mas o que fizeram e aprenderam antes 

mesmo de se formarem. 

O nosso comprometimento com o seu sucesso 

começa imediatamente, com a sua exposição 

antecipada e frequente a uma variedade de 

caminhos para carreiras, indústrias e ambientes. 

Trata-se de planejamento de carreira naquilo 

que ele tem de melhor: desde a exploração e 

descoberta de uma carreira, desenvolvimento 

de capacidades e a criação de caminhos de 

carreira para oportunidades de educação 

cooperativa, definindo aspirações profissionais 

e buscando oportunidades de trabalho. É o 

compromisso consciente com o desenvolvi-

mento de carreira, que permite aos nossos 

alunos buscarem um caminho continuado de 

autodescoberta e satisfação profissional. Nós 

sabemos que a preparação que é aplicada de 

forma consistente se transforma em prática 

orgânica. O aprendizado começa em sala de 

aula e é transportado para o mundo real. 

Educação cooperativa—experiência de 

trabalho remunerada, em tempo integral, onde 

você aplica o que aprendeu em sala de aula no 

mundo real em ambientes da indústria.

Pesquisa—investigações e descobertas na 

prática com mentores do corpo docente, onde 

você explora e aprende nos mais de 50 centros 

de pesquisa e laboratórios.

Experiências internacionais—estude em um 

dos campi internacionais do RIT’s na China, 

Croácia, Dubai ou Kosovo, para ganhar novas 

perspectivas e expandir sua consciência cultu-

ral enquanto recebe sua graduação pelo RIT.

Serviços de carreira
Além da assistência de cooperação, o 

Departamento de Serviços de Carreira e 

Educação Cooperativa fornece a você: 

▪ Aconselhamento permanente de busca  

de emprego

▪ Informações salariais e de carreira

▪ Preparo para entrevistas e currículo

▪ Aconselhamento de carreira

▪ Duas feiras de carreiras anuais em toda a 

universidade, além de feiras específicas para 

especializações

▪ Contato com mais de 3 mil empregadores 

parceiros que contratam estudantes do RIT

Um Líder Mundial em  
Educação Cooperativa  
e Aprendizado Prático

Estudantes parti-

cipando da Feira 

de Carreiras 

Anual do RIT

O RIT foi classificado 
pela U.S. News& 
Report como a 12a 
dentre as principais 
instituições para 
cooperativa e 
programas de 
estágio (2022).

Exemplos selecionados de parceiros da indús-

tria que buscam estudantes internacionais



Moradia 
rit.edu/housing
O RIT é um campus residencial seguro que oferece 

pavilhões residenciais, apartamentos e casas no 

local. Há também várias opções disponíveis  

fora do campus nas proximidades

Serviços para Estudantes 
Internacionais
rit.edu/iss
Os Serviços para Estudantes Internacionais 

(International Student Services, ISS), trabalha junta-

mente com nossos estudantes internacionais para 

garantir que sua experiência no RIT seja bem-suce-

dida e agradável. O ISS se responsabiliza por:

▪ Orientação de Estudantes Internacionais

▪ Aconselhamento para assuntos imigratórios (ex.  

manutenção do status, solicitação de 

Treinamento Prático Curricular (CPT), ou 

Treinamento Prático Opcional (OPT)

Centro de Língua Inglesa
rit.edu/elc
O centro oferece cursos em todos os níveis, desen-

volvidos para auxiliar estudantes a se prepararem 

para o estudo acadêmico em uma universidade 

estadunidense. O centro oferece programas de 

verão com duração de 5 ou 9 semanas, desen-

volvidos para preparar estudantes para o estudo 

acadêmico.

Vida no campus

O RIT oferece 23 esportes intercolegiais 
masculinos e femininos, incluindo a Divisão I 
de hockey masculino e feminino. Os esportes 
internos do RIT são bem requisitados e as ex-
cepcionais instalações de recreação incluem 
duas pistas de gelo, um centro aquático,  
uma casa de campo e extensas instalações de 
preparo físico.

3.600

90%

10%

90% destes estiveram nos EUA em 
45 estados diferentes, e dez por 

cento em outros países.

tarefas remuneradas de  
trabalho em cooperativa 

foram concluídas por estudantes 
internacionais ao longo dos últimos 

três anos.

nos EUA

internacional

93%
A taxa geral de resultados é definida 
como a porcentagem de estudantes 
que ingressaram na força de traba-

lho, se matricularam para estudo 
ampliado em tempo integral ou que 

estão participando de serviço militar 
ou voluntário. 

Taxa geral de resultados



Arte e Design
Design Digital 3D

Design Gráfico

Ilustração

Design Industrial

Decoração de Interiores

Comunicação e Imagem e Tecnologia

Ilustração Médica

Design de Novas Mídias

Estúdio de Arte—  
 opção de cerâmica 
 opção de Formas Expandidas 
 opção de Design de Móveis 
 opção de Vidro 
 opção de Metais e Design de Jóias 
 opção de Pintura 
 opção de Gravura 
 opção de Escultura

Negócios e 
Administração
Contabilidade

Desenvolvimento Comunitário e 
Liderança Inclusiva

Economia

Finanças

Hotelaria e Administração de Turismo

Administração de Negócios Globais

Sistemas de Informação de  
Administração (MIS)

Marketing

Administração de Cadeia de 
Fornecimento

Comunicações  
e Mídia Digital
Publicidade e Relações Públicas

Interpretação de Língua de Sinais 
Americana

Comunicação

Humanas, Computação e Design

Jornalismo

Comunicação e Imagem e Tecnologia

Design de Novas Mídias

Desenvolvimento Interativo de Novas 
Mídias

Computação e Ciência 
da Informação
Design Digital 3D

Bioinformática e Biologia 
Computacional— 
 opção de Genética Molecular

Matemática Computacional

Engenharia Informática

Tecnologia de Engenharia 
Computacional

Ciência da Computação

Computação e Tecnologias da 
Informação

Segurança Informática

Humanas, Computação e Design

Design e Desenvolvimento de Jogos

Computação Centrada no Humano

Ciência de Imagens

Sistemas de Informação de  
Administração (MIS)

Comunicação e Imagem e Tecnologia

Design de Novas Mídias

Desenvolvimento Interativo de Novas 
Mídias

Engenharia de Software

Computação Web e Móvel

Engenharia e 
Tecnologia da 
Engenharia
Engenharia Biomédica

Engenharia Química

Tecnologia em Engenharia Civil— 
 opção de Administração de 
Construções  
   
 opção de Design Estrutural 
 opção de Recursos Hídricos

Engenharia Informática

Engenharia da  
Computação— 
 opção de Áudio 
 opção de Telecomunicações

Engenharia Elétrica— 
 opção de Inteligência Artificial 
 opção de Energia Limpa e Renovável  
   
 opção de Engenharia da Computação 
 opção deRobótica

Tecnologia de Engenharia  
Elétrica— 
 opção de Áudio 
 opção de Telecomunicações

Ciência de Imagens

Engenharia Industrial

Engenharia Mecânica— 
 opção de Engenharia Aeroespacial 
 opção de Engenharia Automotiva 
 opção de Bioengenharia 
 opção de Energia e Meio Ambiente

Tecnologia de Engenharia Mecânica

Tecnologia de Engenharia Mecatrônica

Engenharia de Microeletrônica

Ciência da Embalagem

Robótica e Tecnologia de Engenharia 
de Manufatura

Engenharia de Software

Estudos Ambientais e 
Sustentabilidade
Tecnologia em Engenharia Civil— 
 opção de Administração de 
Construções 
 opção de Design Estrutural 
 opção de Recursos Hídricos

Ciência Ambiental

Sustentabilidade Ambiental, Saúde e 
Segurança— 
 opção de Sustentabilidade Ambiental 
 opção de Saúde e Segurança  
  Ocupacional 
 opção de  
  Análise Geoespacial

Ciência da Embalagem

Design de jogos, 
Desenvolvimento e Arte
Design Digital 3D

Cinema e Animação

Design e Desenvolvimento de Jogos

Humanas, Computação e Design

Ilustração

Desenvolvimento Interativo de Novas 
Mídias

Computação Web e Móvel

Profissões da Saúde  
e Ciências Médicas
Bioinformática e Biologia 
Computacional— 
 opção de Genética Molecular

Ciências Biomédicas

Biotecnologia e Biociência Molecular

Sonografia diagnóstica Médica 
(Ultrassom)

Dieta e Nutrição

Ciência do Exercício

Ilustração Médica

Ciências da Nutrição

Assistente Médico (Bacharelado/
Mestrado)

Pré-Medicina/Pré-Veterinária

Humanas e  
Ciências Sociais
Artes e Ciências Aplicadas mouse

Língua Moderna Aplicada e Cultura— 
 opção de chinês, opção de francês 
 opção de japonês, opção de espanhol

Interpretação de Língua de Sinais 
Americana

Desenvolvimento Comunitário e 
Liderança Inclusiva

Justiça Penal

Humanas, Computação e Design

Economia

Inglês

História

Estudos Internacionais e Globais

Museologia

Filosofia

Ciência Política

Pré-Direito

Psicologia

Políticas Públicas

Sociologia e Antropologia

Matemática e Ciências
Matemática Aplicada

Estatística Aplicada e Análise de Dados

Bioquímica

Bioinformática e Biologia 
Computacional— 
 opção de Genética Molecular

Biologia

Ciências Biomédicas

Biotecnologia e Biociência Molecular

Química

Matemática Computacional 

Ciência de Imagens

Física

Pré-Medicina/Pré-Veterinária

Fotografia, Cinema  
e Animação
Cinema e Animação— 
 opção de Animação 
 opção de Produção

Ciência de Imagens

Ciência Cinematográfica 

Artes Fotográficas e de Imagens— 
 opção de Fotografia para Publicidade 
 opção de Fotografia para Belas Artes 
 opção de Fotojornalismo 
 opção de Mídia Visual

Ciências Fotográficas

Estudo Não 
Especificado e 
Individualizado
Artes e Ciências Aplicadas mouse

Exploração da Arte

Exploração dos Negócios

Exploração da Computação 

Exploração do Design

Exploração da Engenharia

Exploração da Tecnologia da 
Engenharia

Exploração das Artes Liberais

Artes Fotográficas e Exploração das 
Ciências

Exploração das Ciências

 *  Oferecido pela School of Individualized 
Study (Escola de Estudos Individualizados) 
na Divisão de Estudos Universitários

rit.edu/first-yearProgramas de licenciatura

 mouse Opção disponível para aprendizado on-line

       Exclusivamente on-line

A informação está correta no momento da impressão.



Arte, Desenho e 
Arquitetura
Arquitetura (Mestrado) mouse

Cerâmica (Mestrado em B. Artes)

Estúdio de Belas Artes (Mestrado em 
B. Artes)

Design de Móveis (Mestrado em B. 
Artes)

Vidro (Mestrado em B. Artes)

Desenho Industrial (Mestrado B. Artes)

Desenho Integrativo (Mestrado)

Comunicação e Imagem e Tecnologia 
(Mestrado)

Ilustração Médica (Mestrado B. Artes)

Metais e Design de Jóias (Mestrado em 
B. Artes)

Gravura Não-Tóxica (Cert. avançado)

Artes Visuais - Todos os níveis  
(Educação da Arte) (Mestrado em 
Ciências da Educação)

Desenho de Comunicação Visual 
(Mestrado em B. Artes)

Negócios e 
Administração
Contabilidade e Análise Financeira 
(Cert. avançado) mouse

Contabilidade e Análise (Mestrado)

Negócios (Doutorado)

Administração de Empresas (Mestrado)

Administração de Empresas– 
Executivo (Mestrado)

Administração de Empresas– 
On-line Executivo (Mestrado) mouse

Análise de Negócios (Mestrado) mouse

Administração de Construções 
(Mestrado) 

Ciência de Dados (Mestrado) mouse

Administração em Engenharia 
(Mestrado)

Administração Ambiental, de Saúde e 
Segurança (Mestrado) mouse

Finanças (Mestrado)

Administração de Cadeia de 
Fornecimento Global (Mestrado)

Finanças em Cuidados de Saúde (Cert. 
avançado) 

Administração de Sistemas de Saúde 
(Mestrado) 

Hotelaria e Administração de Turismo 
(Mestrado)

Lean Seis Sigma (Cert. avançado) mouse

Liderança em Manufatura (Mestrado) mouse

Comunicação e Imagem e Tecnologia 
(Mestrado)

Desenvolvimento de Produto 
(Mestrado) mouse

Gestão de Projeto (Cert. avançado) mouse

Empreendedorismo Tecnológico  
(Cert. avançado)

Gestão de Inovação Tecnológica e 
Empreendedorismo (Mestrado

Aprendizado e Instrução no Local de 
Trabalho (Cert. avançado) mouse

Comunicações  
e Mídia Digital
Comunicação (Mestrado)

Redes de Comunicação (Mestrado)

Interpretação de Cuidados de Saúde 
(Mestrado) 

Comunicação e Imagem e Tecnologia 
(Mestrado)

Ciência de Mídia Impressa e Gráfica 
(Mestrado)

Desenho de Comunicação Visual 
(Mestrado em B. Artes)

Computação e  
Ciência da Informação
Inteligência Artificial em Ciência da 
Computação (Cert. avançado)

Análise de Big Data (Cert. avançado)

Bioinformática (Mestrado)

Engenharia Informática (Mestrado)

Ciência da Computação (Mestrado) mouse

Computação e Ciência da  
Informação (Doutorado)

Segurança Informática (Mestrado) 

Segurança Virtual (Cert. avançado) mouse

Ciência de Dados (Mestrado) mouse

Design e Desenvolvimento de Jogos 
(Mestrado)

Informática da Saúde (Mestrado) 

Interação Computador-Humano 
(Mestrado) mouse

Ciência de Imagens (Mestrado mouse, 
Doutorado)

Tecnologia da Informação e Análise 
(Mestrado) mouse

Comunicação e Imagem e Tecnologia 
(Mestrado)

Engenharia de Software (Mestrado)

Desenho de Comunicação Visual 
(Mestrado em B. Artes)

Desenvolvimento da Web (Cert. avan-
çado)

Engenharia e 
Tecnologia da 
Engenharia
Arquitetura (Mestrado) mouse

Engenharia Médica e Química 
(Doutorado)

Engenharia Informática (Mestrado)

Engenharia Elétrica e de 
Computadores

Engenharia Elétrica (Mestrado)

Administração em Engenharia 
(Mestrado)

Engenharia (Doutorado)

Administração Ambiental, de Saúde e 
Segurança (Mestrado) mouse

Ciência de Imagens (Mestrado mouse, 
Doutorado)

Engenharia Industrial e de sistemas 
(Mestrado)

Lean Seis Sigma (Cert. avançado) mouse

Integração de Sistemas de Manufatura 
e Mecânicos (Mestrado)

Liderança em Manufatura (Mestrado) mouse

Ciência e Engenharia de Materiais 
(Cert. avançado, Mestrado)

Engenharia Mecânica e Industrial 
(Doutorado)

Engenharia Mecânica (Mestrado)

Engenharia de Microeletrônica 
(Mestrado)

Engenharia de Microssistemas 
(Doutorado)

Ciência da Embalagem (Mestrado)

Desenvolvimento de Produto 
(Mestrado) mouse

Engenharia de Software (Mestrado)

Engenharia Sustentável (Mestrado)

Sistemas Sustentáveis (Mestrado)

Vibrações (Cert. avançado)

Estudos Ambientais e 
Sustentabilidade
Arquitetura (Mestrado) mouse

Ciência Ambiental (Mestrado)

Administração Ambiental, de Saúde e 
Segurança (Mestrado) mouse

Ciência da Embalagem (Mestrado)

Sustentabilidade (Doutorado)

Engenharia Sustentável (Mestrado)

Sistemas Sustentáveis (Mestrado)

Design de jogos, 
Desenvolvimento e Arte
Design e Desenvolvimento de Jogos 
(Mestrado)

Profissões da Saúde  
e Ciências Médicas
Bioinformática (Mestrado)

Finanças em Cuidados de Saúde (Cert. 
avançado) 

Interpretação de Cuidados de Saúde 
(Mestrado) 

Informática da Saúde (Mestrado) 

Administração de Sistemas de Saúde 
(Mestrado) 

Administração de Saúde e Bem-Estar 
(Mestrado)

Ilustração Médica (Mestrado B. Artes)

Humanas, Ciências 
Sociais e Educação
Justiça Penal (Mestrado)

Psicologia da Engenharia (Cert. avan-
çado)

Ciência Ambiental (Mestrado)

Administração Ambiental, de Saúde e 
Segurança (Mestrado) mouse

Psicologia Experimental (Mestrado)

Interpretação de Cuidados de Saúde 
(Mestrado) 

Estudos Profissionais (Mestrado) mouse

Ciência, Tecnologia e Políticas Públicas 
(Mestrado)

Ensino Secundário de Estudantes 
Surdos ou com Deficiência Auditiva 
(Mestrado)

Artes Visuais - Todos os níveis  
(Educação da Arte) (Mestrado em 
Ciências da Educação)

Estudo Individualizado
Estudos Profissionais (Mestrado) mouse

Matemática e Ciências
Matemática Aplica e Computacional 
(Mestrado)

Estatística Aplicada e Análise de Dados 
(Cert. avançado, Mestrado) mouse

Ciências Astrofísicas e Tecnologia 
(Mestrado, Doutorado)

Bioinformática (Mestrado)

Química (Mestrado)

Ciência das Cores (Mestrado, 
Doutorado)

Ciência de Dados (Mestrado) mouse

Ciência Ambiental (Mestrado)

Administração Ambiental, de Saúde e 
Segurança (Mestrado) mouse

Ciência de Imagens (Mestrado mouse, 
Doutorado)

Ciência e Engenharia de Materiais 
(Cert. avançado, Mestrado)

Modelagem Matemática (Doutorado)

Ciência da Embalagem (Mestrado)

Física (Mestrado)

Sustentabilidade (Doutorado)

Sistemas Sustentáveis (Mestrado)

Fotografia, Cinema  
e Animação
Cinema e Animação (Mestrado em B. 
Artes)

Fotografia e Mídias Relacionadas 
(Mestrado em B. Artes))

rit.edu/gradProgramas de pós-graduação

Programas de doutorado

Ciências Astrofísicas e Tecnologia

Engenharia Médica e Química

Negócios

Ciência das Cores

Computação e Ciência da 
Informação

Engenharia Elétrica e de 
Computadores

Engenharia

Ciência de Imagens

Modelagem Matemática

Engenharia Mecânica e Industrial

Engenharia de Microssistemas

Sustentabilidade

 mouse Opção disponível para aprendizado on-line

       Exclusivamente on-line

O Mestrado em Estudos Profissionais 
é uma licenciatura multidisciplinar que 
permite aos estudantes criar um plano 
personalizado de estudos de gradua-
ção, de acordo com os seus objetivos 
profissionais.

Estudos Profissionais (Mestrado) mouse



MAISDE

200 milhões
DE DÓLARES EM SUBSÍDIOS E  

BOLSAS DE ESTUDO DO RIT  
CONCEDIDOS ANUALMENTE.

Graduação
 � Documentos acadêmicos (históricos  

escolares, folhas de pontuação,  

certificados de licenciatura)

 � Taxa de inscrição USD65.00

 � TOEFL ou IELTS**

 � Portifólio (para solicitantes da School of  

Art, Design ou American Crafts)

 � Pontuações SAT ou ACT são opcionais

Saiba mais em admissions.rit.edu.

Pós-graduação
 � Documentos acadêmicos (históricos  

escolares, certificados de licenciatura)

 � Declaração pessoal

 � Taxa de inscrição USD65.00

 � TOEFL ou IELTS***

 � Requisitos adicionais (variam por 

programa): GRE ou GMAT, referências 

acadêmicas, amostras de escrita, portifólio

Saiba mais em rit.edu/grad.

Prazos de inscrição
Graduação 

Decisão rápida 1 - dia 1 de novembro 

Decisão rápida 2 – dia 1 de janeiro 

Decisão em tempo normal – 15 de janeiro

Pós-graduação 

programas têm inscrições abertas  

e prazos prioritários. Por favor, veja o seu  

programa para saber mais detalhes.

Rochester Institute of Technology
Rochester, NY, USA

1M-P2922-3/22-HUB-AXT
©2022 Rochester Institute of Technology.  
Todos os direitos reservados. RIT é uma marca 
registrada do Rochester Institute of Technology.

rit.edu

O RIT não discrimina. O RIT promove e valoriza 
a diversidade em sua força de trabalho e oferece 
oportunidades iguais a todos os indivíduos qualificados, 
independente de raça, cor, credo, idade, estado civil, sexo, 
gênero, religião, orientação sexual, identidade de gênero, 
expressão de gênero, nacionalidade, condição de veterano 
das forças armadas ou deficiência física.

Tipo de teste

Pontuação mínima 
para admissão 

direta

TOEFL via internet (iBT) 79

TOEFL impresso 550

PTE acadêmico 58

IELTS 6.5

Estudantes com pontuações abaixo do mínimo 
serão considerados para admissão condicional.

Requisitos de solicitação de matrícula

Graduação
2022-2023

Ano Letivo  
(dois semestres)

Matrícula USD 53.720

Custo estimado de vida e outras despesas USD 18.634

Custo estimado total de participação USD 72.354

Pós-graduação
2022-2023

Ano Letivo  
(dois semestres)

Matrícula (12 a 18 créditos por 
semestre)

CA$ 54.176

Custo estimado de vida e outras despesas CA$18.750

Custo estimado total de participação CA$72.926

Matrícula (9 créditos por semestre*) USD 40.626

Custo estimado de vida e outras despesas USD18.750

Custo estimado total de participação USD59.376

*Programas de Engenharia e Computação

**Se estudantes não enviarem suas pontuações TOEFL ou IELTS, deverão fazer o teste de Proficiência em Língua Inglesa do RIT, para eliminarem os 
cursos de Língua Inglesa. O valor do teste RIT de inglês é de USD50.00 Acesse rit.edu/studentaffairs/elc/test-dates para mais informações.

***Muitos programas de pós-graduação apresentam requisitos mínimos mais altos. Por favor, acesse rit.edu/grad para mais detalhes.

Teste de inglês

Bolsas de estudo
Todos os estudantes internacionais são 

considerados para bolsas de estudo 

segundo seu mérito.

money7

CANADÁ

EUA

Montreal

Ottawa

Toronto

Niagara Falls
Buffalo

Rochester

Syracuse

Charleston

Washington, D.C.

Filadélfia
Pittsburgh

Cidade de  
Nova Iorque

Baltimore

Albany





Custo de participação

Acesse rit.edu/tuition para mais informações.

Entre na conversa!
 

rit.edu/international
rit.org.cn (中文)

RITfb

@RITtigers

@RITtigers

RITUniversityNews 

reddit.com/r/rit

Número de grupo QQ:  
224366048

weibo.com/ritedu

WeChat / 微信

bit.ly/RITYouku


