
ESCRITÓRIO DE ASSUNTOS MULTICULTURAIS

Nos últimos 50 anos, a missão do Escritório de Assuntos Multiculturais tem sido

aumentar o acesso e o sucesso acadêmico para estudantes de primeira geração, de

baixa renda e/ou ALANA/BIPOC*. O escritório hospeda com orgulho programas de

sucesso como o Alternativas para o Desenvolvimento Individual, o Ascensão para o

Mundo Acadêmico; um programa pré-universitário, o Comitê de Programação

Multicultural e a Aliança do Terceiro Mundo; uma organização estudantil

comprometida em promover o pluralismo no campus e na comunidade de

Worcester.

*ALANA (AFRO-AMERICANO, LATINO(A)/ES, ASIÁTICO, E NATIVO AMERICANO)
BIPOC (NEGRO, INDIGENAS, E PESSOAS DE COR)

ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

O Programa de Alternativas para o Desenvolvimento Individual (A.I.D) é um programa de assistência educacional para

estudantes que possam necessitar de serviços de apoio para terem sucesso na faculdade. Incluídos nesta categoria estão

os estudantes que se identificam como de primeira geração, economicamente diversificados e/ou ALANA/BIPOC.

As vagas são limitadas e oferecidas por ordem de chegada.

PARA SER ELEGIVEL PARA O PROGRAMA, VOCÊ DEVE:

• Atender aos requisitos mínimos de admissão

• Incluir duas/três cartas de recomendações

• SELECIONE “SIM” PARA A QUESTÃO em Preferência de Inscrição NA INSCRIÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

WORCESTER (WORCESTER STATE) que diz: “Desejo ser considerado para admissão no Programa de Alternativas

para o Desenvolvimento Individual (AID).”

Serviços de Apoio Incluem:

• Programa “Ponte” de Verão (Summer Bridge) de seis semanas (junho/julho)

• Os estudantes podem ter a oportunidade de obter de 3 a 12 créditos universitários durante 6 semanas

• Serviços individualizados desenvolvidos com base nas necessidades dos estudantes

• Apoio de redação/ matemática

• Auxílio Financeiro Prioritário, Orientação Acadêmica e Agendamento de Cursos

Semestres de Outono/ Primavera

• Alternativas para o Desenvolvimento Individual na Comunidade de Aprendizagem

• Desenvolvimento de Competências Individualizadas

• Rede de Apoio Acadêmico Mensal

• Gerenciamento de tempo e gerenciamento de orçamento

• Planejamento de graduação e planejamento de carreira

• Orientação de colegas e professores

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR VISITE WORCESTER.EDU/OMA/

OU ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO TELEFONE 508-929-8049 OU POR E-MAIL PARA

EMORACARREA@WORCESTER.EDU


