Indian Hills
Community College
LOCALIZAÇÃO: Small/College Town, Rural
TIPO: Public
NÚMERO TOTAL DE ALUNOS : 5000
TAMANHO DA ESCOLA: Small
TIPO DE ESCOLA : Community College
TIPO DE ACOMODAÇÃO : Residence Hall,
Apartment
PREÇO: Based on full-time enrollment of 10
credits per term for 3 terms. Tuition is charged
on a per-credit-hour basis.

Bolsas de estudos disponíveis para
estudantes internacionais

International Affairs Office
Trustee Hall
525 Grandview Avenue
Ottumwa, Iowa 52501

 FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/INDIANHILLSINTERNATIONAL
 TWITTER: HTTPS://TWITTER.COM/@INDIANHILLS
 YOUTUBE: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/USER/INDIANHILLSCOLLEGE

TOP PROGRAMS:
1.
2.
3.

Business
Engineering
Liberal Arts and Sciences

A Indian Hills Community College (IHCC) é uma instituição de ensino credenciada pela Higher Learning Commission
of the North Central Association e oferece um sistema educativo pós-secundário com duração de dois anos. IHCC está
localizada em Ottumwa, estado de Iowa, uma cidade pequena e segura do Meio-Leste que proporciona a seus
estudantes a verdadeira experiência de viver em uma cidade americana. Fundada em 1966, a IHCC já recebeu
centenas de estudantes internacionais dos sete continentes do mundo. Estudantes que frequentaram a IHCC para
obter uma educação de qualidade e uma experiência cultural no coração dos Estados Unidos. Com um lindo câmpus e
instalações modernas, IHCC possui dormitórios, centro de informática, áreas de alimentação, complexo esportivos e
assistência 24 horas para seus alunos. Com uma variedade de cursos, professores qualificados, e preços acessíveis,
nós podemos proporcionar a você uma experiência inesquecível. Nossos acordos de transferência possuem uma
extensa lista de universidades renomadas localizadas em diversos estados americanos.

Câmpus
Seu principal câmpus está localizado em Ottumwa, uma cidade vibrante com cerca de 25.000 habitantes. Ottumwa é
uma cidade com uma população muito unida por conta de muitos atividades realizadas na cidade. Nosso câmpus
consiste em uma área de 57 hectares, 13 edifícios, 4 lindos lagos e rodeado por jardins e paisagens naturais.

Pontos de interesse!










Parques públicos
Instalações esportivas
Complexo de entretenimento
Parque aquático
Campos de golfe
Trilhas de caminhada e ciclismo
Shopping
Diferentes Restaurantes
Cinema

Admissões – sem necessidade do TOEFL!
A IHCC não exige nenhuma pontuação no TOEFL como parte de seu processo de admissão. Todos os estudantes são
submetidos a um teste gratuito e obrigatório para avaliar o seu nível inglês. Baseado nos resultados obtidos, os
estudantes podem ser matriculados primeiramente no curso de inglês (ESL), dependendo dos resultados obtidos
diretamente em sua área de estudos, ou em ambos os cursos. O processo de admissão é simples e não inclui taxas.
Todos os aplicantes, sem exeção, devem possuir o equivalente ao ensino médio (High School). Para maiores
informações, acesse www.indianhills.edu/internationalstudents.

Cursos
A IHCC possui uma grande variedade de cursos, e nós o ajudamos a encontrar a opção certa para você. Todos os
nossos cursos estão agrupados em diferentes divisões acadêmicas dentro da faculdade: Artes e Ciências (incluindo
ESL), Tecnologias Avançadas, e Profissões em Saúde. Alguns dos nossos cursos mais procurados:










Aviação
Administração de Empresas
Culinária
Engenharia
Enfermagem
Robótica / Tecnologia de automação
Laser / Eletro-ótica
Artes Liberais e Ciências
Visite www.indianhills.edu/academics para obter mais informações. Possuímos também muitos acordos com
instituições universitárias, para estudantes interessados em conquistar uma graduação de quatro anos. Para obter
mais informações, visite www.indianhills.edu/transferagreements.

Moradia e alimentação
A IHCC tem diversas opções de moradia localizadas dentro de seu câmpus. As opções oferecidas são quartos
tradicionais para uma ou duas pessoas, e suítes que podem acomodar até cinco pessoas. Oferecemos conforto,
comodidade e segurança de morar em um apartamento sem nunca ter que sair do câmpus! Todos os quartos são
equipados com ar condicionado, Internet sem fio e TV a cabo, além de lavanderia gratuita localizada no edifício. Ao
morar dentro do câmpus, nossos estudantes desfrutam de uma experiência universitária mais completa.
Com diversos locais práticos, nossos estudantes podem fazer suas refeições em quatro diferentes localizações dentro
do câmpus: The Hills Diner, Warrior Junction Airport Cafeteria ou The Hills Café (nosso próprio Coffe Shop).
Procuramos servir uma variedade de alimentos de qualidade em um ambiente moderno e agradável.

Investimento
Oferecemos nossos estudantes uma educação de qualidade por um preço econômico. Somos uma escola que visa a
importância de educar nossa população e não lucrar com ela. Você pode começar seus estudos na IHCC para
conquistar um diploma de dois anos (Associates) e, em seguida, transferir-se para uma instituição com cursos de
quatro anos. Veja abaixo os custos estimados de um ano letivo (3 termos = 9 meses).
Preço do curso

US$ 7.200

Moradia e alimentação

US$ 5.520

Livros/materiais

US$ 800

Seguro-saúde

US$ 1.632

Total

US$ 15.152*

*Baseado em período integral (10 créditos por termo = 3 classes). O curso é cobrado com base em hora-crédito.
Seus preços são definidos anualmente pelo Conselho Educativo da IHCC e estão sujeitos a mudanças.

Bolsas de estudo disponibilizados pela Fundação Indian Hills
A Fundação IHCC contempla com bolsas de estudos estudantes qualificados e com um bom desempenho acadêmico.
Outras qualidades podem ser consideradas após comprovas. São oferecidas mais de 500 bolsas de estudos
anualmente, que variam de US$ 600 - bolsas integrais para um ano letivo. Estudantes internacionais desfrutam das
mesmas oportunidades que estudantes americanos, já que a maioria das bolsas não possuem restrições e podem ser
concedidas a qualquer estudante. Para obter mais informações, visite www.indianhills.edu/foundationscholarships.

Segurança física e patrimonial
Em nosso câmpus, a segurança dos nossos estudantes, professores e funcionários são considerados um fator de alta
prioridade. Além do apoio das autoridades policiais locais, a instituição conta com sue próprio serviço de segurança–
com funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, instalamos câmeras externa e fechaduras de
segurança de alta qualidade como parte do nosso esforço contínuo por um local seguro.
Para mais informações
Indian Hills Community College

Contact:
International Affairs Office
Trustee Hall
525 Grandview Avenue
Ottumwa, Iowa 52501 USA
Email: internationals@indianhills.edu
Phone: +1-641-683-5755
Website: www.indianhills.edu/internationalstudents
Facebook: Indian Hills – Internationally Connected
Skype: IndianHillsCC

