
Escola de Cutelaria James Black 

Cronograma Outono 2020 

 

   Curso   Nome                Datas        Hora         Instrutor      Localização   Dias    Começar   Fim 

BLAD1201 
01 

Faca Atende aos 
4 e 5 de 
setembro 
e aos 11 e 
12 de 
setembro, 
taxa 
adicional 
de 
aplicação 

16h00 de 
sexta-feira, 
8h00 de 
sábado 

Fisk Washington 
Arkansas 

Sexta-
feira 

16h00 20h 

BLAD1222 
01 

Forjando facas Atende de 
12 a 16 de 
Outubro e 
 de 19 a 23 
de outubro 
de 
aplicação 
de taxa 
adicional 

8h00 - 17h00 
de segunda a 
sexta 

Cook Washington 
Arkansas 

Segunda-
feira- 
Sexta-
feira 

08h00 17h00 

BLAD1311 
01 

Alças e guardas Atende à 
aplicação 
de taxa 
adicional 
de 16 a 20 
de 
novembro 

8h00 - 17h00 
de segunda a 
sexta 

Vilar Washington 
Arkansas 

Segunda-
feira- 
Sexta-
feira 

08h00 17h00 

BLAD1411 
01 

Damasco Aço 26 a 30 de 
outubro 
Taxa 
adicional 
aplicável 

8h00 - 17h00 
de segunda a 
sexta 

Rhea Washington 
Arkansas 

Segunda-
feira- 
Sexta-
feira 

08h00 17h00 

BLAD1511 
01 

Cutelaria avançada 7 a 11 de 
dezembro 
Taxa 
adicional 
aplicável 

8h00 - 17h00 
de segunda a 
sexta 

Fisk Washington 
Arkansas 

Segunda-
feira- 
Sexta-
feira 

08h00 17h00 

BLADXXXX Faca de caça 3 a 6 de 
Dezembro 
Taxa 
adicional 
aplicável 

8h00 - 17h00 
de segunda a 
sexta 

Vilar Washington 
Arkansas 

De 
Quinta-
feira a 
Domingo 

08h00 17h00 

  

 



 

 

Para cursos sem crédito Acadêmico  : inscreva-se aqui: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FucGHnSAXkaAI2RqeeQX6zVv4U4QC

fNNkD6vPso6QcdURjREOEE0TTA1Q09SSk4xUlBXNlhMSkY3Ry4u 

Custo Para cursos sem crédito Acadêmico:  

$450 (US Dólares) por aula BLAD 1201, 1311, 1411, 1511 

$950 (US Dólares) por aula BLAD 1222 

 

Para cursos de crédito: inscreva-se aqui:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FucGHnSAXkaAI2RqeeQX6zVv4U4QC

fNNkD6vPso6QcdUMjNKUDQ2VTVaQTBDN1RNNThMMklZNVdDWC4u 

Requisitos para Admissão de Crédito Acadêmico  para Cursos Presenciais : 

1.                             Obtenha e preencha um Formulário de Inscrição para Admissão da Universidade 
de Arkansas Hope Texarkana no Escritório de Registros (localizado no Hope Campus Student 
Center) ou online.    

2.                             Forneça ao cartório de registro uma cópia de seu histórico escolar, histórico 
escolar oficial de quaisquer faculdades e / ou universidades frequentadas anteriormente e 
prova de duas vacinas contra sarampo e uma imunização contra rubéola  

3.                             Você precisará de uma cópia de suas pontuações no ACT ou deverá fazer o exame 
ACCUPLACER antes de se encontrar com um consultor. Qualquer estudante em busca de 
diploma deve ter notas em testes para se inscrever. Consulte o catálogo da faculdade ou 
entre em contato com a UAHT para obter os níveis de pontuação exigidos.   

4.                             Os exames ACCUPLACER são realizados regularmente; entre em contato com 
o Centro de Testes em 870-722-8247 para marcar uma consulta.   

  

Para obter mais informações sobre os requisitos internacionais :  ver abaixo 

Política de Admissão de Alunos Internacionais 32 

Os alunos internacionais não podem se registrar oficialmente para as aulas até que todos os 
requisitos de admissão tenham sido atendidos. Os alunos internacionais devem atender aos 
seguintes requisitos, além dos outros requisitos de admissão, antes que um I20 possa ser 
emitido. 

1. Apresentar o pedido de admissão ao Gabinete de Gestão de Inscrições pelo menos 90 dias 
antes do início do semestre para o qual a aceitação é solicitada e ter um processo preenchido o 
mais tardar 30 dias antes do início do semestre. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FucGHnSAXkaAI2RqeeQX6zVv4U4QCfNNkD6vPso6QcdURjREOEE0TTA1Q09SSk4xUlBXNlhMSkY3Ry4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FucGHnSAXkaAI2RqeeQX6zVv4U4QCfNNkD6vPso6QcdURjREOEE0TTA1Q09SSk4xUlBXNlhMSkY3Ry4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FucGHnSAXkaAI2RqeeQX6zVv4U4QCfNNkD6vPso6QcdUMjNKUDQ2VTVaQTBDN1RNNThMMklZNVdDWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FucGHnSAXkaAI2RqeeQX6zVv4U4QCfNNkD6vPso6QcdUMjNKUDQ2VTVaQTBDN1RNNThMMklZNVdDWC4u
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.uaht.edu/admissions/%3Fpage_id%3D300
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.uaht.edu/admissions/%3Fpage_id%3D300
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.uaht.edu/admissions/%3Fpage_id%3D427


2. Envie uma cópia oficial original da transcrição do ensino médio com uma tradução oficial 
para o inglês. Cópias originais de outros registros acadêmicos, como históricos escolares, 
devem ser fornecidas com traduções para o inglês. Prova de duas imunizações contra sarampo, 
caxumba e rubéola (MMR) com traduções para o 
inglês. Qualquer estudante estrangeiro também deve fornecer os resultados de um Teste de 
Tuberculose. Essa triagem deve ser feita nos Estados Unidos ou Canadá nos seis meses 
anteriores à inscrição. Preencher o Formulário I901 - $ 200. 

3. Todos os alunos internacionais devem ser proficientes no idioma inglês antes da 
matrícula. Os alunos que fizeram o Teste de Inglês como Língua Estrangeira (TOEFL) devem 
enviar a documentação oficial de suas notas. Aqueles com pontuação no TOEFL de 500 ou mais 
serão aceitos incondicionalmente (uma pontuação de 197 ou mais no TOEFL por computador). 

4. Envie uma cópia dos documentos de imigração: passaporte, I-20 da escola atual, US Visa e I-
94 (se aplicável). 

5. Forneça uma declaração verificando o apoio financeiro suficiente. O custo de frequentar a 
UAHT (mensalidades, taxas, livros, materiais, hospedagem e alimentação, transporte, despesas 
pessoais e diversas) é de aproximadamente US $ 15.000 por ano letivo. 

6. Um solicitante internacional deve adquirir seguro saúde e apresentar comprovação disso 
antes de ser elegível para se inscrever. Tal prova deve ser apresentada a cada semestre. Os 
cuidados de saúde nos Estados Unidos são caros, e a faculdade não pode assumir 
responsabilidade financeira por seus alunos. 

7. É responsabilidade do estudante internacional familiarizar-se com os regulamentos do 
Serviço de Imigração e Naturalização e assumir a responsabilidade pelo cumprimento desses 
regulamentos. 

8. O UAHT não fornece: 8a. Alojamento estudantil (dormitórios não disponíveis) 8b. Transporte 
de ida e volta para o College 8c. Seguro saúde ou assistência médica / odontológica 

  

** Observe que alguns desses requisitos não são necessários para a aprendizagem baseada 
na web e para cursos sem crédito Acadêmico 

 

Hotéis próximos:  Hampton Inn & Suites Hope, https://www.hilton.com/en/hotels/txkhphx-
hampton-suites-hope/?SEO_id=GMB-HP-TXKHPHX 

Holiday Inn Express Hope: 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/hope/hpear/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-
_-EX-_-US-_-HPEAR 

 
Restaurantes próximos: Subway, McDonalds, Burger King, Sonic, Wendy’s, Tailgaters, Amigo 
Juan, El Agaves, Sheba’s, Chinese Panda 

https://www.hilton.com/en/hotels/txkhphx-hampton-suites-hope/?SEO_id=GMB-HP-TXKHPHX
https://www.hilton.com/en/hotels/txkhphx-hampton-suites-hope/?SEO_id=GMB-HP-TXKHPHX
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/hope/hpear/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-US-_-HPEAR
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/hope/hpear/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-US-_-HPEAR


 

Transporte: Os alunos serão responsáveis pela viagem 

 

 


