
Lista de verificação dos alunos ANTES DA CHEGADA:

Um investimento inteligente:
      • Proporciona dividendos ou retornos financeiros por toda a vida. 

      • Boa relação custo-benefício para uma graduação numa universidade norte-americana de prestígio e uma ex
        periência única.

      • Graduação acessível que coloca os alunos no caminho certo em direção a programas de mestrado em instituições     
        superiores de prestígio ou carreiras interessantíssimas.

O campus da Universidade e a cidade de Saint Joseph oferecem segurança e 
bem-estar:
      • A Universidade conta com sete opções de acomodação residencial, muitas das quais localizadas a uma breve   
        caminhada de 10 a 15 minutos das salas de aula, da biblioteca universitária e de outras instalações.

      • A polícia universitária está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo proteção e segurança
        para todos os residentes do campus e tranquilidade para os pais.

      • Tanto o Centro de Saúde da Universidade (University Health Center) quanto o Centro de Aconselhamento 
        (Counseling Center) oferecem serviços gratuitos, atendendo a pequenas necessidades médicas e ajudando a  
        gerenciar o estresse do dia a dia, além de auxiliar os alunos a se ajustarem a um novo ambiente e cultura.

      • Localizada numa cidade de 77.000 habitantes a apenas 30 minutos de um aeroporto internacional.

      • Os alunos podem fazer compras, passear com amigos e se divertir em muitos lugares interessantes.

      • A cidade oferece uma variedade de restaurantes, muitos museus e parques recreativos e está
        interconectada por um sistema de transporte público acessível e confiável, além dos serviços de táxi.

Direitos e responsabilidades dos alunos:
       • Com o Sistema de Planejamento de Graduação Griffon (Griffon GPS), os alunos sabem de antemão o horário das       
        aulas a serem frequentadas a cada semestre, a fim de se formarem nos cursos de sua escolha. 

      • Os alunos podem permitir que seus pais ou patrocinadores tenham acesso on-line às faturas e ao histórico de 
        pagamentos.

       • Os alunos têm direito a privacidade nos termos da Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (Family 
        Educational Rights and Privacy Act).
        Os alunos podem preencher e enviar um formulário de autorização (release form) para o escritório do Secretário      
        Acadêmico (Registrar), para permitir que determinadas pessoas acessem os registros estudantis.

      • Nos Estados Unidos, todos os alunos são legalmente protegidos pelo Título IX das Emendas sobre Educação de 
        1972 (Title IX of the Education Amendments of 1972) e suas regras de implementação, que proíbem a 
       discriminação.
     
       • A Universidade adota os seguintes valores: Atendimento, Qualidade, Entusiasmo, Liberdade, Respeito e Coragem.

Guia de informações para os pais

Parabéns pela aceitação do seu filho como aluno da Missouri Western State University.
A Missouri Western é uma excelente escolha para alunos brilhantes e famílias que se preocupam com custos.

Ela oferece educação de qualidade e oportunidades de desenvolvimento profissional a um preço acessível.
Enquanto os alunos avaliam as oportunidades acadêmicas e de crescimento numa universidade norte-americana,
convidamos os pais a conhecerem as inúmeras vantagens da Missouri Western. 

Somos uma universidade pública de pequeno porte que oferece experiências práticas de aprendizagem e conta com 
uma comunidade acolhedora e solidária, tudo com a conveniência e a segurança de uma cidade pequena.

A fim de tirarem o máximo proveito de sua experiência numa universidade norte-americana, encorajamos os nossos 
alunos a explorarem seus interesses e paixões para além da sala de aula. Na Missouri Western, os nossos alunos podem 
ampliar as oportunidades futuras de progressão de suas carreiras e aumentar seus ganhos potenciais. 
O livreto anexado e as informações no website orientarão você e o seu filho nas próximas etapas do processo de 
admissão.

    Tudo 
                     é possível 



         Serviços para estudantes estrangeiros 
Blum Union 210, 4525 Downs Drive 
Saint Joseph, Missouri, 64507. USA

Diretor: Ann Rahmat
Director Adjunto: Fumi Matsumoto Cheever  

E-mail: iss@missouriwestern.edu
Telefone: +1 (816) 271-5981

                Website: www.missouriwestern.edu/international/admitted
Facebook: MWSU International Student Services

Venha nos visitar www.missouriwestern.edu/international 
e conheça mais sobre a Missouri Western State University!

A Missouri Western dispõe de uma ampla gama de re-
cursos para apoiar diretamente o desenvolvimento dos 
alunos.
Eis alguns deles...

A Baker Fitness Center, é uma academia de ginástica gratuita onde os alunos podem se exercitar, se divertir 
com atividades esportivas
A biblioteca central Hearnes Center Library, oferece aos alunos um local seguro para estudar, realizar 
debates siginificativos com colegas de classe e explorar seus interesses nos mais variados temas.
O Centro de Desenvolvimento Profissional (Career Development Center),  orienta os alunos na localiza-
ção de experiências de trabalho no campus, avalia CVs, oferece treinamento por meio de entrevistas simuladas 
e convida futuros empregadores em potencial para conhecerem os alunos.
O Centro de Apoio Acadêmico (Center for Academic Support) , oferece serivicios de monitoria (tutoring) 
individuais gratuitos na maioria das matérias, apresentadas por alunos sempre prestativos e bem preparados.
O Centro de Envolvimento Estudantil (Center for Student Involvement) , encoraja os alunos a manterem-
se ativos (para ajudar a diminuir a saudade) e envolvidos nas atividades organizadas pela universidade. 
O Centro ensina aos alunos competências fundamentais, como relacionamento interpessoal, comunicação, fala, 
negociação, resolução de conflitos e conscientização multicultural... competências do mundo real para carreiras 
profissionais reais.
A Experiência de Primeiro Ano (First Year Experience), orienta e prepara os alunos novos por meio de pro-
gramas que utilizam recursos, novos tópicos, exposição cultural e autoexploração, para que sejam bem sucedidos 
durante os próximos quatro anos acadêmicos.
Os Serviços para os Alunos Internacionais (International Student Services), oferecem apoio aos 
estudantes estrangeiros, realizando oficinas, dando aconselhamento e organizando eventos especiais desde o 
primeiro dia de aula até a graduação. 
Além disso, realizam seminários e orientam os alunos em relação ao processo de pedido de inscrição no 
Treinamento Prático Opcional (Optional Practical Training - OPT) e no Treinamento Prático Curricular 
(Curricular Practical Training - CPT) por meio do USCIS ou da imigração de estudantes.
O seu filho tem potencial para ser uma parte importante da Missouri Western State University, e temos muito 
a oferecer aos nossos alunos internacionais. Os nossos funcionários e professores dedicados e prestativos darão 
a ele todo o apoio necessário nessa caminhada rumo ao futuro... 
“Tudo é possível.”

Missouri Western é uma instituição de igualdade de oportunidades. 2016


