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Prezado(a) Pai/Mãe ou Responsável:
Para pais estrangeiros, enviar um filho adolescente para estudar nos Estados Unidos é
uma grande decisão. Enviar seu filho nessa aventura educacional também é empolgante.
Mas, ao mesmo tempo, os país podem ficar preocupados ou estressados ao ficarem
distantes de seus filhos. O EducationUSA Academy da Universidade do Colorado Boulder
compromete-se a garantir sua tranquilidade e a segurança e a proteção do seu filho em
todas as etapas do nosso programa. Do momento de chegada ao de partida, dentro e fora
da sala de aula, você pode ter certeza de que seu filho estará em um ambiente seguro,
acolhedor e agradável. Gostaríamos de compartilhar com você algumas políticas e
procedimentos vigentes no campus para garantir a segurança de todos os matriculados
no nosso programa:
Orientadores Residentes Disponíveis 24/7
Todos os estudantes do EducationUSA Academy serão acompanhados por um grupo de
orientadores residentes. Esses orientadores são cuidadosamente selecionados e bem
treinados. A função deles é garantir a saúde e a segurança dos estudantes. Todos os
orientadores residem nos dormitórios com os estudantes, além de os acompanharem
durante as atividades e realizarem inspeções noturnas na hora de dormir para garantir
que todos os estudantes estejam seguros e em seus respectivos quartos. Se os estudantes
tiverem quaisquer dúvidas sobre o programa, ou se eles enfrentarem quaisquer
dificuldades referentes à adaptação à vida em Boulder, os orientadores estarão à
disposição para ajudá-los de todas as formas possíveis.
Rigoroso Código de Conduta do Estudante
O EducationUSA Academy e a Universidade do Colorado Boulder empenham-se em fazer
com que a comunidade do campus seja um lugar de estudo, trabalho e residência, em que
as pessoas sejam tratadas e se tratem com respeito e gentileza. Todos os estudantes
devem seguir o Código de Conduta do Estudante, o qual é bastante rigoroso. Os
estudantes que violarem as normas de conduta estarão sujeitos a medidas disciplinares,
podendo, inclusive, serem expulsos do programa.
Contato de Emergência 24 horas
Holly Woodsome, a diretora do Programa do EducationUSA, estará disponível via e-mail,
telefone ou mensagens de texto 24 horas por dia, todos os dias da semana, para casos de
emergências.
Holly.Woodsome@Colorado.edu
(+1) 720-378-1717
Notificações de Emergência
A Universidade do Colorado Boulder possui uma política formal de notificação de
emergência. Além disso, o corpo docente e a equipe multilíngues estarão disponíveis para
notificar pais e estudantes na eventualidade de uma emergência.
	
  

Diretrizes para o Estudante Ausente
O corpo docente, a equipe e os orientadores estarão sempre alertas para garantir que
todos os estudantes permaneçam juntos. É de extrema importância que o corpo docente
e a equipe do IEC saibam onde os estudantes estão e se estão seguros. Quando os
estudantes estiverem fora do campus, eles usarão o sistema de companheirismo
(estudantes que, em duplas, monitoram e apoiam uns aos outros). O corpo docente e a
equipe seguirão procedimentos rigorosos caso ocorra o desaparecimento de um
estudante.
Departamento de Polícia do Campus
A Universidade do Colorado Boulder possui o seu próprio serviço de policiamento do
campus o qual é realizado a pé, de bicicleta, moto e carro, 24 horas por dia, todos os dias
da semana.
Transporte Fácil e Gratuito
A partir do momento que seu filho chegar ao Aeroporto Internacional de Denver, a equipe
do EducationUSA Academy estará à disposição para ter certeza de que os estudantes
cheguem a Boulder e façam o check-in nos dormitórios. Todos os estudantes receberão
um cartão CollegePass (Passe Universitário), permitindo que utilizem todos os ônibus e
Vlts (veículos leves sobre trilhos) do transporte público de Boulder e Denver. Além disso,
para algumas atividades, o transporte privado será fornecido gratuitamente.
Orientadores
É designado a cada estudante do EducationUSA Academy um orientador. Os orientadores
são membros do corpo docente e são o primeiro ponto de contato entre o estudante e o
programa acadêmico. Eles estarão à disposição para discutir qualquer problema que o
estudante venha a ter.
Equipe Atenciosa e Amistosa
Dos orientadores à secretaria, do corpo docente aos orientadores residentes, os pais
podem ter certeza de que todos os estudantes do EducationUSA Academy são tratados
com grande respeito – tanto dentro quanto fora da sala de aula. Toda a equipe do
EducationUSA Academy estará à disposição para garantir que os estudantes tenham uma
ótima estadia e que estejam, ao mesmo tempo, seguros.

Para mais informações, consulte as seguintes páginas em nosso site:
Informações sobre o Programa:
http://edusaacademy.colorado.edu/program-information/
Vida no Campus:
http://edusaacademy.colorado.edu/campus-life/
Segurança:
	
  

http://edusaacademy.colorado.edu/campus-life/safety/
Manual do Estudante:
http://edusaacademy.colorado.edu/program-information/student-handbook/
Informações sobre a Inscrição:
http://edusaacademy.colorado.edu/apply/
Em caso de dúvidas referentes ao programa do EducationUSA Academy, à nossa equipe,
aos procedimentos de segurança, ou a outros assuntos, sinta-se à vontade para nos
contatar pelo e-mail edusaacademy@colorado.edu.
Aguardamos o seu contato.
Atenciosamente,
Patricia Juza
Director
International English Center
University of Colorado Boulder	
  

	
  

