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A Universidade:
A Universidade do Tennessee em Knoxville (UTK) é uma das
mais importantes universidades públicas que se dedicam à
pesquisa na região sudeste dos Estados Unidos, além de ser
uma das melhores universidades públicas em rankings
nacionais e internacionais. O campus de Knoxville abriga
aproximadamente 20.000 alunos de graduação e 6.000 alunos
de pós-graduação, dos quais 1.000 são estudantes estrangeiros
vindos de mais de 100 países diferentes.
A Universidade oferece
mais de 170 cursos de
graduação, 70 cursos de
mestrado e 54 de
doutorado. Além disso, ela
oferece aos estudantes a
liberdade de criar seus
próprios programas
acadêmicos através do
acompanhamento de
professores-mentores e
através do desenvolvimento
de pesquisa de ponta.

Alumnos
Os alunos da Universidade do Tennessee têm excelente
desempenho. Em 2011, 46% dos alunos que ingressaram na
UT obtiveram uma média de 95% de aproveitamento no ensino
médio. Nossos alunos de pós-graduação apresentam
desempenho semelhante, sendo que um número significante
desses estudantes recebe prêmios de organições de prestígio
como a Fullbright e a National Science Foundation.

Professores
Os professores da Universidade do Tennessee estão entre os
melhores do país:
• em 2011, contou com 36 bolsas de pesquisa da
American Advancement of Science (AAAS), estando
entre as 10 universidades no país que mais recebem
bolsas da instituição.
• no período 2010-11, contou com seis bolsas da US
Fulbright: das universidades norte-americanas, está
entre as 10 primeiras que contam com financiamento
da Fullbright.
• no período de 2004-11, ficou entre as dez primeiras
que recebem bolsas da National Endowment for the
Humanities (NEH): entre as 10 primeiras no país
(2004-11).

Rankings
O U.S. News & World Report coloca a Universidade do
Tennessee entre as 50 melhores universidades públicas dos
Estados Unidos. A UTK é uma das 73 universidades no
ranking das mais importantes universidades públicas
dedicadas à pesquisa, de acordo com a Fundação Carnegie.
Graduação: a Universidade do Tennessee possui vários
programas de graduação com excelentes classificações nos
rankings nacionais:
• O curso de graduação da Faculdade de Administração
obteve o 34º lugar entre as universidades públicas do
país.
• O curso de graduação da Faculdade de Engenharia
obteve o 37º lugar.
Cursos de pós-graduação: os cursos de pós-graduação na
Universidade estão entre os melhores nos Estados Unidos:
• Faculdade de Engenharia: 9º lugar.
• Faculdade de Administração de Empresas, curso de
Gerência de Rede Fornecedora e curso de Logística:
10º lugar.
• Faculdade de Direito, curso de Treinamento Clínico:
12º lugar.
• Faculdade de Serviço Social: 15º lugar entre as
universidades públicas.
• Faculdade de Artes Plásticas: 24º lugar entre as
universidades públicas
Vários programas de graduação e pós-graduação têm
reconhecimento em todo os Estados Unidos, incluindo:
• Faculdade de Artes e Ciências: Física, Ciência da
Computação, Administração Pública e Língua
Inglesa.
• Faculdade de Comunicação e Informação: Ciência da
Informação e cursos de Jornalismo.
• Faculdade de Educação, Saúde e Ciências Humanas:
Educação, Nutrição, Saúde Pública, Varejo e cursos
em Hospitalidade e Gerência de Turismo.
• Faculdade de Ciências Agrícolas e Recursos
Naturais: Engenharia de Biosistemas, Ciência e
Tecnologia da Alimentação, Recursos Naturais,
Meio-ambiente e Ciência do Solo.

.

Tecnologia Moderna
Os alunos são beneficiados com salas de aula
tecnologicamente avançadas, laboratórios, estúdios e
acesso à internet através da rede sem fio, disponível em
todas as instalações acadêmicas e dormitórios da
universidade.

Excelentes Instalacões para Pesquisa

ORNL

Laboratório Nacional de Oak Ridge
A Universidade do Tennessee co-participa na
administração do Laboratório Nacional de Oak Ridge
(ORNL), um dos maiores laboratórios de ciência e energia
do Departamento de Energia norte-americano. Professores
e alunos têm oportunidades inigualáveis de pesquisa com
cientistas de renome internacional, além de acesso a
instalações e equipamentos de última geração.

.
Os institutos e centros de excelência da UT/ORNL
incluem: Institutos de Ciências Biológicas, Ciência
Neutrônica e Ciências Computacionais.
UTK/ORNL lidera o mundo em Computação de
Ultraescala
•

•

A Universidade do Tennessee recebeu aproximadamente 190
milhões de dólares em bolsas para pesquisa no ano fiscal de
2010.
Bibliotecas – posicionadas no ranking nacional de sistemas
bibliotecários para pesquisa
• Mais de 3.1 milhões de títulos
• Recursos eletrônicos: revistas e banco de dados
eletrônicos
• Assistência personalizada à referência e pesquisa
• Centro de mídia/ estúdio
• Lanchonete com internet e laboratórios de
computadores
Quatro unidades de biblioteca: Agricultura e Medicina
Veterinária, Direito, Música e Coleções Especiais.
Áreas estratégicas de pesquisa na UT/ORNL:
• Ciência Neutrônica
• Ciência de Materiais
• Ciência da Computação
• Ciência Genômica
• Física Nuclear
• Pesquisa na área de energia

A instalação de computação científica aberta mais
poderosa do mundo está em ORNL, operando a
2.3 petaflops.
Foco em projetos de grande escala e alto impacto
científico com intenso uso computacional. Ganhou
concorrência para receber um segundo computador
petaflop financiado pela National Science
Foundation, atualmente a quarta maior fundação
científica do mundo.
Cray XT4 Jaguar
supercomputer

UT em Knoxville: Líder em Pesquisa na Área de Energia
– A Iniciativa de Biocombustíveis em Tennessee
• 100 milhões de dólares em fundos para pesquisa
• Pesquisa em produção de matéria prima e biomassa
para:
o Restos culturais do milho
o A grama Panicum virgatum
o Soja
o Resíduo de árvore
o Árvores do gênero Populus

Exigências para Admissão
Todos os alunos estrangeiros devem seguir o processo de admissão abaixo:

Alunos de Graduação

•

Completar o formulário eletrônico ou em papel e pagar a taxa administrativa: www.apply.utk.edu.

•

Apresentar registros oficiais e histórico escolar de todas as instituições acadêmicas frequentadas,
acompanhadas de traduções juramentadas.

•

Demonstrar proficiência na língua inglesa, que poderá ser comprovada através de:
o Test of English as a Foreign Language (TOEFL); pontuação de 523 na versão em papel; 193 na
versão em computador; ou 70 pontos na versão internet (IBT);
o Uma pontuação mínima de 6.5 no exame do International English Language Testing Service
(IELTS);
o Conclusão do curso intensivo do English Language Institute da Universidade do Tennessee,
com
recomendação dos professores do ELI.

•

Apresentar de documentos que comprovem recursos financeiros e uma declaração indicando
possuir suporte financeiro próprio.

•

Uma vez emitido o documento para obter o visto de estudante, comprovar agendamento da
entrevista na Embaixada Americana.

Favor ler com atenção essas exigências para alunos estrangeiros e as datas limites
para submeter a documentação no site:
http://admissions.utk.edu/undergraduate

Exigências para Admissão
Todos os alunos estrangeiros devem seguir o processo de admissão abaixo:

Alunos de pós-graduação
•

Completar o formulário eletrônico ou em papel e pagar a taxa administrativa: www.apply.utk.edu.

•

Apresentar registros oficiais e histórico escolar de todas as instituições acadêmicas frequentadas,
acompanhadas de traduções juramentadas.

•

Demonstrar proficiência na língua inglesa, que poderá ser comprovada através de:
o Test of English as a Foreign Language (TOEFL); pontuação de 550 na versão em papel;
213 na
versão em computador; ou 80 pontos na versão internet (IBT);
o Uma pontuação mínima de 6.5 no exame do International English Language Testing
Service
(IELTS);
o Conclusão do curso intensivo do English Language Institute da Universidade do Tennessee,
com recomendação dos professores do ELI.

•

Apresentar os resutados dos testes Graduate Record Examination (GRE) ou Graduate Management
Admission (GMAT), caso sejam exigidos.

•

Apresentar documentos que comprovem recursos financeiros e uma declaração indicando possuir
suporte financeiro próprio.

•

Outras exigências departamentais: entrar em contato com o departamento específico de interesse para
obter informações sobre exigências departamentais, cartas de referência ou formulários de classificação
que devem ser enviados diretamente para o departamento.

•

Uma vez emitido o documento para obter o visto de estudante, comprovar agendamento da entrevista na
Embaixada Americana.

Favor ler com atenção essas exigências para alunos estrangeiros e as datas limites
para submeter a documentação no site:
http://graduateadmissions.utk.edu

