Fundada em 1834, a Universidade Tulane combina o melhor de uma universidade de pesquisa
ponta a um forte compromisso com a educação em nível de graduação. No ranking da Fundação
Carnegie para o Avanço do Ensino, Tulane ocupa a posição de “atividade de pesquisa muito
alta”, o que a coloca nos primeiros 2% das universidades dos EUA no que diz respeito à
pesquisa. Tulane também recebe consistentemente a posição de universidade de topo, e é
considerada uma das melhores universidades do sul dos EUA. A missão de Tulane é criar,
comunicar e preservar o conhecimento para enriquecer a capacidade de indivíduos, organizações
e comunidades para pensar, aprender, agir e liderar com integridade e sabedoria. Tulane vincula
seus valores e missão às necessidades das comunidades local e global. Os professores e
funcionários cedem seus conhecimentos especializados a esforços de reconstrução e os alunos
ganham experiência no mundo real enquanto utilizam suas habilidades na comunidade.
As turmas de 22 alunos, em média, garantem atenção individual de nossos mundialmente
renomados professores em todos os níveis. Projetos de pesquisa com as mãos na massa, serviço
comunitário e estágios garantem experiência do mundo real em mais de 75 programas
acadêmicos diferentes. Estes programas estão contidos em 5 escolas diferentes: A Escola de
Ciência e Engenharia, a Escola de Artes Liberais, a Escola A. B. Freeman de Negócios, a Escola
de Arquitetura e a Escola de Saúde Pública. Tulane oferece a seus estudantes a opção de
receber seu bacharelado junto com o mestrado num programa condensado de 5 anos. Estes
programas estão disponíveis em áreas como Arquitetura, Contabilidade, Engenharia Biomédica,
Neurociência, Ciência da Computação e Física, para mencionar alguns.
Tulane é a primeira instituição de pesquisa de ponta a criar um requisito de serviço público para
a graduação, garantindo que nossos alunos construam um currículo de experiência enquanto se
engajam nas atividades de sala de aula. Os projetos nos quais nossos alunos participam mostram
que eles podem ser parte fundamental do crescimento da comunidade não importa qual seja sua
disciplina, e também mostra a eles a aplicação de seus cursos teóricos no mundo real. Isso torna
nossos alunos candidatos extremamente competitivos em concursos de emprego e estágios. Para
intensificar sua experiência profissional, os estudantes de Tulane também trabalham com o
Centro de Serviço à Carreira e com o Escritório de Ex-Alunos na preparação de suas candidaturas
e no vínculo com a nossa vasta rede de ex-alunos, que trabalham em todas as disciplinas
imagináveis. É uma forma de nossos estudantes fazerem conexões que levam a oportunidades de
emprego depois da formatura.
Durante seu período em Tulane, os alunos se engajarão tanto dentro como fora da sala de aula.
Líderes mundialmente renomados em suas disciplinas viajam a nosso campus todos os anos para
participar em colóquios, seminários e workshops que ajudam os estudantes a descobrir a
aplicação de seus interesses acadêmicos no mundo real. Os alunos também participam em mais
de 250 clubes e organizações no campus, de grupos culturais, religiosos e organizações de
líderes a grupos esportivos, sociais e musicais. Estes grupos permitem que os alunos continuem
seu processo educativo fora da sala de aula e realizem imersão na cultura singular oferecida por
Tulane e pela cidade de Nova Orleans.
Nova Orleans é um epicentro cultural dos Estados Unidos e oferece a nossos alunos
oportunidades inéditas de desenvolvimento profissional e engajamento cívico. A revista Forbes
listou Nova Orleans como a cidade que mais cresce nos Estados Unidos e colocou-a entre as 30
cidades melhores cidades dos EUA para os negócios e as carreiras profissionais. O U.S. News
coloca Nova Orleans como a segunda entre as cidades dos EUA que são ímãs de oportunidades,
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atraindo indivíduos instruídos e ambiciosos e ao mesmo tempo mantendo o perfil de uma das
cidades mais culturalmente vibrantes do país. Quatro anos numa cidade como Nova Orleans dará
aos alunos a oportunidade de realizar imersão numa cultura totalmente singular enquanto eles se
tornam parte de um dos maiores e mais bem sucedidos renascimentos urbanos. Eles poderão
explorar vários dos parques mais incríveis dos Estados Unidos, assistir a festivais culturais nos
fins de semana e experimentar uma culinária que só se encontra em Nova Orleans.
Localizada no bairro de Uptown, em Nova Orleans, Tulane está rodeada de mansões, do Parque
Audubon, da Universidade Loyola e de uma região de moradias familiares. O bairro de Downtown
está a apenas oito quilômetros, de forma que os alunos têm a vantagem de desfrutarem de uma
experiência de campus universitário combinada com o fácil acesso a uma cidade vibrante. Nova
Orleans oferece oportunidades profissionais e culturais que não estão disponíveis em nenhum
outro lugar dos EUA. Combinada com as oportunidades educacionais excelentes de Tulane, Nova
Orleans oferece uma experiência universitária totalmente única.
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