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Programas Acadêmicos da St. Bonaventure

ESCOLA DE NEGÓCIOS
Contabilidade /com 5° ano em MBA
Gestão de Indústrias
Finanças
Management
Marketing

ESCOLA DE EDUCAÇÃO
Estudos da Infância
Educação Infantil
Educação Infantil/Crianças Especiais
Educação Física
Estudos dos Esportes

ESCOLA DE JORNALISMO
E MASS COMMUNICATION
Journalismo e Mass Comunication
Comunicação Estratégica e Mídia Digital

CIÊNCIAS
Biologia
Bioquímica
Química
Ciência da Computação
Engenharia Física
Estudos do Meio Ambiente
Matemática
Física
Psicologia

ARTES LIBERAIS
Línguas Clássicas
Inglês
Francês
História
Línguas Modernas
Filosofia
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S t. Bonaventure é uma institu-
ição de artes liberais, o que
significa que todos os alunos

estudam uma variedade de disci-
plinas que os torna indivíduos com
uma formação completa até a sua
graduação (são aproximadamente
dois anos de estudos de disciplinas
que farão parte da formação básica
e que alunos de todos os cursos es-
tudarão). Além dessas disciplinas, os

alunos estudam as disciplinas es-
pecíficas do seu curso principal que
são parte do seu programa de grad-
uação. Em paralelo à nossa Escola de
Artes e Ciencias, nós temos três ou-
tras Escolas altamente respeitadas:
Escola de Negócios, Escola de Edu-
cação, e a Escola de Jornalismo e
Mass Communication. Seguem a
lista de nossos programas de gradu-
ação em cada uma dessas Escolas:

Ciências Políticas
Escrita Criativa e Profissional
Psicologia
Sociologia 
Espanhol
Teologia

ARTES VISUAIS 
E PERFORMÁTICAS
História da Arte
Música
Teatro
Artes Visuais 

PROGRAMAS ESPECIAIS 
E MULTIDISCIPLINARES
Bioinformática
Estudos Internacionais
Ciência Militar (Exército ROTC)
Nonviolence
Estudos das Mulheres

GRADUAÇÃO EM PROGRAMAS CONJUGADOS NA ÁREA DA SAÚDE
George Washington University School of Medicine 4+4 BS/MD
Lake Erie College of Osteopathic Medicine (LECOM) 4+4 BS/DO
SUNY Upstate Medical University 4+4 BS/MD
LECOM 3+3 BS/PharmD
LECOM Dental B.S./D.M.D. 4+4
UB School of Dental Medicine 3+4 BS/DMD
Daemen College Department of Physical Therapy 3+3 BS/DPT

PROGRAMAS PRE-PROFISSIONAL
Odontologia, Engenharia, Direito, Medicina e Veterinária

Programas de
Pós-Graduação
MESTRADO EM ARTES
� Inglês
� Marketing 

Communications Integrado
� Liderança Estratégica 

(apenas online)

MESTRADO EM NEGÓCIOS
� Administração de Negócios

Para mais informações sobre anuidade, bolsas de estudos e o processo de 
inscrição para a Universidade St. Bonaventure, visite www.sbu.edu/brazil



AlunosExtraordinários de St. Bonaventure
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Nos arredores
da SBU ...

Por que investir na Saint Bonaventure?
� Segundo o relatório da U.S. News & World, a
Universidade St. Bonaventure ocupa o 24° lugar
no nordeste dos Estados Unidos e 3° lugar como
universidade mais valorizada.
� 20% a mais na média do índice de alunos que
se formam nos Estados Unidos. 
� SBU está acima no ranque entre universi-
dades  dos Estados Unidos nos itens: interação
entre professor e aluno, experiências de en-
riquecimento educacional, aprendizado colabo-
rativo e ambiente de apoio aos estudantes
� 95% dos nossos alunos estão empregados ou
vão para a pós-graduação (níveis de Mestrado e
Doutorado) após 6 meses da graduação.
� 84% é o índice de retenção para o 1o e 2o ano
da graduação; a média nacional nos Estados
Unidos é de 77%.

SBU está situada entre a
cidade de Olean e a vila de Al-
legany, próximas a uma  área
comercial que inclui hotéis,
restaurantes, lojas de departa-
mento, comércio local e cine-
mas. Se aventure numa ida ao
centro de Olean ou a vila de
Allegany e você encontrará
várias lojas locais com produ-
tos especiais locais e com
restaurantes de culinária típica
local.

Se você é do tipo que
gosta de natureza, a parte de
New York em que a universi-
dade está localizada é con-
hecida como Enchanted
Mountains (Montanhas En-
catadas). O Rio Allegheny está
no quintal da SBU e a trilha
que percorre o rio, a Allegheny
River Valley Trail - uma trilha
pavimentada e um bom retiro
sossegado para caminhantes,
corredores, ciclistas e es-
queitistas - percorre por den-
tro do campus. Nosso campo
de golfe, com nove buracos, é
logo do outro lado da rua.

Para aqueles que gostam
de acampar, ou ciclistas, o Alle-
gany State Park, o maior par-
que do estado de New York, é
so dirigir um pouco no sentido
sul da rodovia I-86. 

Ski resort Holiday Valley fica a 
apenas 20 milhas de distancia.

Breno Calegari é de São Paulo e joga como
meio de campo no time de futebol masculino
da SBU. O time está atualmente na NCAA Di-
vision I, o nível mais elevado de futebol uni-
versitário nos Estados Unidos.

Mario Arce
Preconsur da Bolivia;

Hall da Fama da SBU (tenis)

Ed Bastian
Presidente da Companhia
Aérea Delta Airlines Inc. 

Eugene McQuade
CEO do Citibank América 

do Norte

Victoria Corderi
Correspondente

da NBC News (1984-2009)

Janet Bodnar
Editora da Kiplinger 
Finanças Pessoais

Chris LaPlaca
VP Senior de Comunicação 

Corporativa da ESPN

Deb Henretta
Presidente do Grupo Global
Beauty da Procter & Gamble

James Meyer
CEO 

da SiriusXM Radio



Seriedade quanto a 
segurança no campus

A área rural de St. Bonaventura contém um campus
com um índice muito baixo de criminalização. Nosso De-
partamento de Segurança funciona 24 horas 7 dias da
semana e possui  parceria com os funcionários e profes-
sores para educar os alunos sobre o que fazem e o que
representam a fim de garantir segurança própria a cada
um e a cada pessoa ao redor. 

Simulações de emergência e demonstrações de se-
gurança são realizadas, e um sistema de alertas por SMS
é usado em emergências. 

Bombeiros, serviços médicos e paramédicos estão
disponíveis nas áreas ao redor da comunidade e alunos
voluntários estão envolvidos através do grupo estudantil
MERT (Equipe de Atendimento de Emergência Médica).

Fora da sala de
aula, o que a SBU
oferece?
� Esportes atléticos na 1ª Divisão 
(Atlantic 10), clubes de esportes, mais de
trinta esportes internos, e um centro de
recreação artístico

� Uma rica história de fé na tradição
Católica Franciscana, oferecendo uma
variedade de oportunidades de 
ministério e adoração.

� O Centro Regina A. Quick para Artes,
que sedia programas e exibições de 
performances artísticas.

� Um ativo programa de Experiência
para Calouros que promove sucesso
acadêmico, social e no ambiente de 
convivência.  

� Centenas de oportunidades para 
estágio, trabalho e serviço voluntário.

� Alunos com qualquer afiliação 
religiosa são bem-vindos para particpar
em atividades de crescimento espiritual,
aprender a servir, ações sociais e 
construção comunitária.

� Uma bela cafeteria e gourmet café
onde alunos podem se beneficiar com
deliciosos pratos que podem ser en-
comendados com horários convenientes.
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Testemunho de um 
pai de aluno sobre 
o valor da SBU

“Quatro anos atrás, me
disseram que a educação na
SBU tornaria o meu filho do
último ano do Ensino Médio
‘extraordinário’. Eu pensei
comigo mesmo, ele já é um
jovem rapaz extraordinário –
inteligente, independente,
sociável. Mas aquele era ape-
nas o começo do que ele se
tornaria após quatro anos.

“SBU proveu à ele uma educação completa;
num ambiente estável, consistentemente
saudável, seguro e feliz, tanto para morar como
para estudar; e outras muitas oportunidades fora
da sala de aula. Meu filho se tornou muito mais
confiante, organizado e motivado do que eu
imaginaria. Ele trabalhou na Estação de Rádio,
fazendo transmissão ao vivo, foi árbitro em es-
portes internos, fez intercâmbio, e fez parte de in-
contáveis momentos de diversão. Eu não poderia
estar mais satisfeito com a educação que a meu
filho obteve pela St. Bonaventura. E, eu sei que eu
levarei meu filho do 2º ano do Ensino Médio para
visitar a SBU próximo semeste.”

Lisa Teixeira • Mystic, Connecticut
Mãe de Alex Teixeira, classe de 2013


