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Para quem?

Alunos graduadosem Engenharia Civil.

Onde?
Southfield, região metropolitana de Detroit.
Detroit é a cidade mais populosa e famosa do
estado de Michigan – Estados Unidos. Sua
principal fonte de renda é a indústria
automobilística e a construção civil. Abriga a
sede da General Motors, Ford e Chrysler e
também famosa por ter a sede de
construtoras de peso como a Milbocker &
Sons; Toebe Construction e a Davis
Construction. Para alunos mais curiosos sobre
a região:
https://www.ltu.edu/about/southfield-
area.asp

Programa
O programa de especialização em Engenharia
Estrutural e Engenharia de Transporte
combina teoria e prática nas seguintes
temáticas:
• SistemaInformaçãoe Geografiaaplicada;
• Análisee performance de pavimento;
• Engenharia de Trafego;
• Engenharia de Segurança nasestradas;
• DesignEstruturade madeira;
• DesignEstruturade alvenaria;
• Análise de composição de materiais

usadosem estruturas;
• Designavançadode estruturasmetálicas;
• Análise de elementos finitos; entre outros

temas.

Qual a duração?
11 semanas

Quando?
Maio 2019

Idioma / Nível
Inglês / Avançado – as aulas serão ministradas
em inglês. Os estudantes que desejarem
poderão fazer teste no STB.

O que inclui
• Curso integral intensivo durante 11

semanas na Lawrence Technological
University, onde aluno poderá usufruir de
toda a infra-estrutura da universidade
inclusive laboratórios;

• Cartão refeição com direito a todas as
refeiçõesdiárias;

• MaterialDidático;
• Diploma de conclusão do programa;
• Acomodação em quartos individuais, duplos

ou múltiplos no campusda universidade;
• Oportunidade de convivência com alunos

americanose internacionais;
• Crédito de USD 250 (duzentos e cinquenta

dólares) para utilização no campus "Blue
DevilDollars“.

O que não inclui
• Despesascom vistoe passaporte;
• Atividadesextra-curriculares;
• Gastospessoais;
• Assistênciaviagem;
• Passagemaéreae taxas.

Quanto?

Opção 1 (válida para pagamento à vista)
USD 20.000,00¹

Opção 2 (válida para pagamento no cartão)
USD 22.000,00²

¹ através de boleto bancário.

² entrada de 30% através de boleto bancário e saldo 
em 9x sem juros no cartão de crédito (cartão deve ser 
processado no ato da matrícula).
Vagas limitadas. Valores sujeitos a alteração sem prévio aviso.
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Sobre o STB
Fundado em 1971, o STB – Student Travel
Bureau é líder no segmento de educação
internacional no Brasil. Através de
curadoria, com o compromisso de
oferecer qualidade, o STB proporciona a
jovens e adultos a possibilidade de ingresso
em renomadas instituições de ensino
internacionais.

Sobre a Lawrence Technological
University
A LTU foi fundada em 1932 durante uma
explosão de inovação que revolucionaria o
mundo. Com a ajuda de Henry e Edsel
Ford, que forneceram espaço ao lado de
sua fábrica de montagem Modelo T, a LTU
realizou o sonho de preparar líderes para a
nova era técnica com sua história baseada
na Indústria Automobilística e na
Engenharia Civil (tecnologia em pontes de
fibra carbono que só existe em três lugares
do mundo, Japão, Alemanha e Lawrence
Tech!) .
Os estudantes da Lawrence Tech vêm
mudando o mundo desde então. A
Universidade recebe americanos de mais
de 30 estados e estrangeiros de mais de 50
países.
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