
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADES AMERICANAS 

Programa de Bolsas de Estudo 

INFORMAÇÕES GERAIS – 2023-2024 
 

PROCESSO DE CANDIDATURA 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

• Ficha de Inscrição 

• Certificado de Habilitações 

• Passaporte 

• Exame de Inglês (TOEFL ou IELTS) 

• Carta de Motivação 

• 2 Cartas de Recomendação 

• Entrevista com Estudante 

 
ESCOLHA DA LICENCIATURA 

No Ensino Universitário Americano não 

há a obrigatoriedade de escolher a 

Licenciatura logo de início. O Estudante 

tem, durante os dois primeiros anos, 

liberdade para escolher disciplinas de 

várias áreas diferentes. 

LICENCIATURAS OFERECIDAS PELAS 

UNIVERSIDADES PARCEIRAS 

• Business Administration 

• Biology 

• Criminal Justice 

• Mathematics 

• Psychology 

• Acting 

• Biomedical Science 

• Computer Information Systems 

• Engineering 

• Filmmaking 

• International Relations 

• Multimedia 

• Graphic Design 

• Arts 

• Public Relations 

• E muito mais… 



 

Pagamentos antes da partida 

 
• Taxa de Inscrição 

✓ € 150 

• Taxa Administrativa 

✓ € 2.850 

• Seguro (a partir de) 

✓ € 700 

VALORES 

Estes valores incluem 

 
• Apoio em todo o processo 

de candidatura 

• Traduções oficiais e 

certificadas de todos os 

documentos necessários 

• Orientação pré-partida 

• Apoio na obtenção do Visto 

• Apoio e acompanhamento 

durante a estadia nos EUA 

 

Estes valores não incluem 

 
• Voos de ida e volta; 

• Despesas de obtenção de 

visto sempre que necessário 

• Dinheiro de bolso 

• Livros, material escolar ou 

desportivo 

• Passe transportes públicos 

 
 

PROCESSO DE OBTENÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO 
 

• Submissão de candidatura – Apoiada pela MultiWay e pela sua experiência neste 

tipo de processos, a candidatura terá sempre como objectivo tornar o estudante 

uma mais-valia para as Universidades, para que a Bolsa de Estudo oferecida seja a 

mais elevada possível; 

• As Bolsas de Estudo – A MultiWay garante que cada um dos seus estudantes 

receberá um mínimo de 9 ofertas de Bolsas de Estudo de diferentes Universidades 

parceiras. Estas apresentam diferentes valores: 

o Pela menos uma das ofertas apresenta um valor final anual a pagar nunca 

superior a USD $ 15,000; 

o Pelo menos duas das ofertas apresentam um valor final anual a pagar nunca 

superior a USD $17,000; 

o Pelo menos duas ofertas de Bolsas de Estudo onde não terá que pagar mais do 

40% a 60% do valor total do Curso; 

o 4 Ofertas de Bolsas de Estudo cobrindo qualquer valor. 

NOTA: Todos os valores acima mencionados já incluem Alojamento e Alimentação 
 
 



AS UNIVERSIDADES PARCEIRAS 
 

Neste momento são cerca de 70 as Universidades Parceiras, um número que tem 

crescido de ano para ano. No início de cada processo será fornecida uma lista com 

12 Universidades para que o estudante tenha uma ideia da Universidade-tipo com 

quem a MultiWay tem parceria. As Universidade que fazem parte da IVY LEAGUE 

(Harvard, Princeton, Cornell, etc.) não estabelecem este tipo de parcerias, pelo que 

não fazem parte da lista. As parcerias são com boas Universidades, bem estabelecidas 

nos diferentes Rankings Universitários, espalhadas um pouco por todos os Estados 

Unidos, mas com maior incidência na zona do Midwest (Illinois, Kansas, Michigan, Ohio, 

Wisconsin, etc.). Alguns exemplos de Universidades parceiras: 

 
 

 

TESTEMUNHOS 
 

“As aulas têm uma dinâmica completamente diferente daquilo a que estava habituado 

em Portugal: aqui preparam-me para uma profissão!” 
Pedro Ferreira @ Troy University 

 

“Estou a adorar o curso e os professores estão sempre prontos a ajudar, o que é óptimo e 

motiva-nos imenso” 
Maria João Gaspar @ NC Wesleyan University 

 

“Como aluno só tens de manter o teu foco, a motivação e a dedicação. A Universidade 

trata do resto! Nada é deixado em claro, não há nada que falte!” 
Tiago Costa @ Southern Utah University 

 

“Este ano que passou foi sem dúvida o melhor ano da minha vida, uma experiência que 

não vou esquecer! Ao sair de Portugal não chorei, nem a despedir-me dos meus pais, nos 

dos meus amigos, mas ao sair dos USA chorei como nunca tinha chorado!” 
Mariana Malta, GAP Year @ Missouri Valley College 

 
 

MultiWay – Cursos no Estrangeiro 
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