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Programas para estudantes 

universitá
rios: Estudo 

Programas para a juventude: 

Campos de enriquecimento

e passeios universitários

■ Programas para grupos oferecidos no campus da UC Davis e no exterior
■ Instrução delas professores de UC Davis, administradores, pós-graduados e educadores locais
■ Currículos de programa personalizado desenvolvido colaborativamente para atender às necessidades 

dos participantes
■ Duração de programa flexível e opções de agendamento durante todo o ano
■ Certificados de Conclusão concedido aos participantes

Programas de Educação Global
http://education.ucdavis.edu/global-education-programs

acadêmico + inglês

http://education.ucdavis.edu/


Formacão para Professores, Educação CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática), Educação de Estudante Dotado e Talentoso, Ciência Cidadã, 
Tecnologia Instrucional, Pedagogia de Inglês, Saúde & Educação, Autismo & 
Educação, Educação Agrícola, Ensaio & Avaliação, Metodologia de Pesquisa 
Quantitativa e Qualitativa, Diversidade, Raça & Igualdade e mais.   

Ver lista completa aqui: http://education.ucdavis.edu/areas-expertise

Opções personalizadas para todos os programas incluem:

■■ Duração flexível: uma semana por cada ano 
escolar

■■ Tradução e interpretação de língua 
■■ Visitas para escolas primárias e secundárias 

regionais para programas de administrador e 
professor  

■■ Passeios pelos centros de pesquisa, laboratórios, e 
empresas regionais de alta tecnologia da UC Davis

■■ Transporte e acolhimento no aeroporto

■■ Coordenação 
de alojamento 
inclui estadia, 
nos dormitórios do 
campus e hotéis locais

■■ Aluguer de bicicleta
■■ Excursões regionais para Silicon Valley, 

San Francisco, Lake Tahoe, Napa e Yosemite

Desenvolvimento profssional de professor e administrador  

■ Personalizado para professores primário e secundário, administradores e diretores; Funcionários  
 da Secretaria de Educação e Líderes do Distrito Escolar; administradores e membros do corpo 
    docente de universidade.
■ ■ ■ ■ ■ ■ Oferecido no campus da UC Davis, ou no local em seu país.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Intérpretes de linguagem fornecidas. Proficiência em inglês não é necessária.

 Exemplo de programas personalizados:

■ Ciência, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM) 
■ Formação de professores
■ Formação de Professores de Educação de Dotados e Talentosos
■ Tecnologia Educacional
■ Autismo & educação
■ Saúde & Educação
■ Prevenção de bullying
■ Práticas recomendadas de administração acadêmica
■ Educação de Liderança Internacional

Areas de especialização da faculdade da Escola Superior de Educação

Programas personalizados para estudantes e educadores internacionais



Programas para estudantes universitários:  
Estudo acadêmico + inglês 
■■ Grupos personalizadas para estudantes 

internacionais não-graduado e pós-graduação. 
■■ Programas combinam inglês intensivo e estudo 

no assunto acadêmico.
■■ Visitas opcionais aos centros de pesquisa, 

laboratórios, e empresas locais de alta 
tecnologia da UC  

■■ Currículo do programa esta desenvolvido 
em colaboração com os departamentos da 
UC Davis. 

■■ Programas estão oferecidos no campus da 
UC Davis. 

■■ As opções de alojamento incluem estadia, 
dormitórios de campus e hotéis locais.

Exemplo de programas personalizados:  

Engenharia – mecânica, elétrica, ciência de materiais, civil, biomédica
Energias renováveis – solar, eólica, geotérmica, transporte e construção
Ciências biológicas – biologia, bioquímica, biotecnologia, medicina e saúde
Ciência de Alimentação – processamento de alimentos sustentável, viticultura  
e ciência sensorial
Desenho – gráfico, digital, interior, produto, mobiliário, moda e têxtil

Programas para a juventude: Campos de enriquecimento e 
Tours universitários   
■■ Para grupos de estudantes de 10 a 18 anos.
■■ Programas na UC Davis campus.
■■ Intérpretes de linguagem fornecidas. Ensino de Inglês pode ser incluído em programas.
■■ As opções de alojamento incluem estadia, dormitórios de campus e hotéis locais.

Exemplo de programas personalizados:   

■■ Ciência, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM)
■■ Desafio de Tecnologia de Terremoto
■■ Voo e espaço
■■ Desenho de Brinquedo
■■ Robótica
■■ Introdução do nos EUA  

Ensino Superior 
■■ Passeios Universitários

Programas personalizados para estudantes e educadores internacionais

Inglês +

http://education.ucdavis.edu/adventures-enrichment
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Sobre UC Davis  

■■ 35.415 alunos (outono de 2014)   
■■ 102 especializações universitárias e 90 programas de pós-graduação
■■ Fundada em 1905
■■ Quatro faculdades: Letras e Ciências, Engenharia, Ciências Biológicas, Ciências Agrícolas & Ambientais
■■ Escolas mais profissional no sistema de UC: Escola Superior de Educação, Escola Superior de Gestão, 

Escola de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de Enfermagem e Escola de Medicina Veterinária
■■ Parte do sistema de Universidade da Califórnia, com 10 campi incluindo UC Berkeley, UCLA, UC Irvine  

e UC San Diego

Site de programas de Educação Global  
http://education.ucdavis.edu/global-education-programs

Trabalhamos juntos para desenvolver um programa 
que atenda às suas necessidades! Contacte-nos: 
Peter Hendricks: hendricks@ucdavis.edu 
Andee Press-Dawson: apressdawson@ucdavis.edu 

One Shields Avenue
Davis, California 95616 U.S.A. 
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Programas de Educação Global

Ranking de UC Davis 

9a  
melhor entre as universidades de 
pesquisa pública (EUA News & 
World Report’s 2015 “Melhores 
faculdades da América” 

7a  
entre as universidades 
públicas dos EUA (The 
Best Colleges’ Top 50 
Colleges and Universities 
in America for 2013)

1a 
entre universidades nacionais em 
número de trabalhos de faculdade 
em ecologia e o meio ambiente, 
agricultura, entomologia, ciência 
de alimentação e nutrição e 
Ciências vegetais e animais 
(ScienceWatch)

1a
entre universidades de 
pesquisa como o produtor 
superior dos EUA Fulbright 
Scholars, 2012-13 

http://education.ucdavis.edu/

