
Cartão Postal:

Programa de Alternativas para o Desenvolvimento Individual da Universidade Estadual de Worcester

(Worcester State University)

História

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/ES, ASIÁTICO, E NATIVO AMERICANO)
BIPOC (NEGRO, INDIGENAS, E PESSOAS DE COR)

Requisitos de Admissão

Para ser elegível 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: “Você gostaria de ser considerado para

o Programa de Alternativas para o Desenvolvimento Individual.”

As vagas são limitadas e oferecidas por ordem de chegada.

Programa de Alternativas para o Desenvolvimento Individual (A.I.D.)

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

educacional para estudantes que podem necessitar de serviços de apoio para ter sucesso na faculdade.

Incluídos nesta categoria estão os estudantes que se identificam como de primeira geração,

economicamente diversificados e/ou ALANA/BIPOC.

Programa de Verão
A participação começa com uma Academia de Verão intensiva de seis semanas (junho/ julho) em
preparação para a inscrição no Outono. Os Cursos e Oficinas (Workshops) cobertos durante o verão
incluem educação internacional e equivalente, Inglês, Matemática e Habilidades verbais.  Os estudantes
têm a oportunidade de obter de 3 a 12 créditos universitários durante o programa de verão para contar
para os requisitos de graduação.

Serviços Adicionais:
Assessoria de Auxílio Financeiro                    Orientação Acadêmica
Ajuste Acadêmico da Faculdade                    Orientação Profissional
Enriquecimento Cultural                                 Desenvolvimento Pessoal & Social

Para mais informações, por favor entre em contato conosco pelo telefone 508-929-8049 ou por e-mail

em emoracarrera@worcester.edu


