Tulane foi classificada pela fundação Carnegie (Carnegie Foundation for the Advancement of
Teaching) como uma universidade de alto nível no setor de pesquisa e é uma das faculdades que
estão nos primeiros 2% no ranking de universidades qualificadas para pesquisa. Tulane também
é considerada uma das melhores universidades no sul dos Estados Unidos. Sua missão é criar,
comunicar e conservar conhecimento, visando ampliar a capacidade de pensar, aprender, agir e
liderar com integridade e sabedoria. A universidade une seus valores às necessidades da sua
comunidade, tanto local quanto globalmente. Os professores e os alunos dedicam seus esforços
para que a experiência em classe seja um reflexo da vida-real e para que os conhecimentos
adquiridos possam ser usados na vida em comunidade.
O tamanho das turmas (22 dois alunos por classe, em média) garante atenção individual dos
mundialmente renomados professores para com seus alunos. Projetos de pesquisa, trabalho
comunitário, e estágios dão aos alunos experiências do mundo real nos mais de 75 programas
acadêmicos oferecidos pela universidade em cinco escolas diferentes: Escola de Ciências e
Engenharia, Escola de Artes Liberais, Escola A.B. Freeman de Negócios, Escola de Arquitetura e
a Escola de Saúde Pública. Tulane oferece a opção de receber os diplomas de graduação e pósgraduação em um currículo acadêmico de 5 anos para os alunos em áreas como: Arquitetura,
Contabilidade, Engenharia Biomédica, Neurociência, Ciência da Computação e Física.
Tulane é a primeira instituição a fazer com que trabalho comunitário seja um requisito para
concluir a graduação, garantindo que seus alunos mantenham-se engajados com a comunidade e
não apenas com o mundo acadêmico. Os projetos em que os alunos de Tulane participam,
mostram aplicações do conteúdo aprendido em sala na vida real e salienta que eles podem ser
indivíduos fundamentais no crescimento de uma comunidade, independentemente da disciplina
que o aluno estuda. Isso faz dos alunos de Tulane indivíduos desejados pelo mercado de
trabalho. Para intensificar a experiência profissional, os alunos também fazem uso do Centro de
Serviço à Carreira e do Escritório de Ex-Alunos para se prepararem para o processo de
candidatura a empregos e estágios. Pelo Escritório de Ex-Alunos é possível se conectar com todo
network de ex-alunos de todo e qualquer ramo ao redor do mundo. Esse é um dos mais populares
métodos utilizados pelos alunos para entrar em contato com possíveis oportunidades de trabalho
para depois da graduação.
Durante a trajetória em Tulane, os alunos serão expostos às mais variadas atividades dentro e
fora da sala de aula. Líderes mundialmente conhecidos, de diversas disciplinas diferentes,
visitam o campus todos os anos para participarem de painéis, discussões, guiar seminários e
workshops, e ajudar alunos a descobrir onde e como seus interesses acadêmicos podem ser
aplicados no mundo real. Os alunos fazem parte de mais de 250 clubes e organizações dentro e
fora do campus, como, por exemplo, os clubes internacionais e interculturais, religiosos, sociais,
de performance musical, organizações de liderança atlética, dentre outros. Esses clubes fazem
com que, além de expor os alunos à atividades extra curriculares, eles estejam em constante
contato com a cultura de New Orleans e Tulane.
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New Orleans é um centro cultural nos Estados Unidos e oferece aos alunos inúmeras
oportunidades de engajamento cívico e desenvolvimento profissional. A revista Forbes classificou
New Orleans como uma das cidades que cresce mais rápido nos Estados Unidos, dentre as 30
cidades mais aptas para trabalho e carreiras. U.S. News, outra plataforma de imprensa,
classificou New Orleans como a segunda na lista de “cidades imãs” para oportunidades de
trabalho, atraindo indivíduos com alto nível de educação e ambição, e como uma da mais
culturalmente ricas cidades no país. Quatro anos em uma cidade como New Orleans oferecem
aos alunos uma oportunidade de mergulhar de cabeça em uma cultura única e viver em uma das
maiores e mais bem-sucedidas cidades nos Estados Unidos. Os alunos podem explorar os mais
majestosos parques do país, participar de festivais nos finais de semana e provar os pratos mais
deliciosos que só são encontrados em New Orleans.
Localizada na região Uptown da cidade, Tulane está situada ao lado do parque Audubon, da
Universidade Loyola e está cercada de mansões; uma vizinhança amigável e familiar. Os alunos
podem vivenciar a vida no campus e também usufruir dos benefícios de uma cidade grande, uma
vez que região Downtown está a apenas a 8km da universidade. New Orleans oferece
oportunidades culturais e profissionais que nenhum outro lugar nos Estados Unidos pode
oferecer. E, unindo isso às excepcionais oportunidades acadêmicas de Tulane, New Orleans
oferece uma experiência universitária única.
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