
 
Workshop de Planeamento Universitário para Juniores

Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2017



Porquê ir à Universidade?



Tipos de Universidades
❑  Universidades Estaduais de Quatro 

Anos 
❑ 17 Unidades de Preparação para Univ., SAT/

ACTs, Média de Univ. Estadual 
❑ Universidades Privadas de quatro anos 
❑ Universidades de dois anos 

❑ Opções de Trasferências 
❑ Escolas Técnicas



Aonde é que me devo matricular?
❑ O que tenho que considerar? 

❑ Cursos  
❑ Media de aceitação  
❑ Local  
❑ Tamanho da Universidade  
❑ Serviços de apoio 
❑ Desportos/Actividades 
❑ Reputação de Ajuda Financeira (Financial Aid)  
❑ Atmosfera/Ambiente geral da Universidade 

❑ O seu estudante já começou a fazer esta lista 
usando a website Naviance com a sua Conselheira 

❑ O seu estudante também pode marcar uma consulta 
com a sua conselheira para criar e discutir esta lista



Em quantas Universidades  
devo matricular-me?

❑ 6-8 Universidades  
❑ Escola de alcance 
❑ Escola realista 
❑ Escola segura 
❑ Seguro financeiro





Linha Cronológica
❑  Agora! 

❑ Cria uma lista de Universidades com potencial com 
a sua conselheira e na Naviance 

❑ Começar a pesquizar universidades na sua lista: Vai 
Visitar! 

❑ Siga o planeamento da linha cronológica da 
Universidade 

❑ SATs ou ACTs(se necessário): preparação de SAT – 
Começará em Fevereiro. 

❑ Pense nas datas dos exames de SAT no Outono/
Inverno: Outubro, Novembro, Dezembro e Janeiro.



Outono 2017  - Matricula para a Universidade!
❑ Reuna com a sua conselheira para revisar a sua lista 

❑ Faz ajustes se necessarion 
❑ Assista a visitas das Universidades à Keefe Tech  
❑ Cria uma conta na Common Application* 
❑ Toma o SAT/ACT (outra vez) 
❑ Componha um redacção pessoal na aula de Inglés 
❑ Actualiza o curriculum 
❑ Pede aos professores cartas de recomendação 

❑ Ao menos duas 
❑ Cria uma identificação FSA e palavra-chave na website 

de FSA 
  https://fsaid.ed.gov



Decisões, Decisões, Decisões…
❑ Há tipos diferentes de condições 

para admissões…..Tenha cuidado! 
❑ Acção Rápida – Matricule-se cedo, 

recebe a decisão cedo.  Não vinculativo! 
❑ Decisão Antecipada – Matricule-se cedo 

em uma universidade e se for aceite… 
Você tem que ir!!! (Se tiver ajuda 
financeira adequada).



Decisões, Decisões, Decisões…
❑ Decisões continuas 

❑ Decisões são feitas quando a aplicação 
do estudante está completa.  Não tem 
prazo final especifico. 

❑ Decisões Normais  
❑ Aplicações têem que ser completas até 

a data indicada pela Universidade. 
 



O que Contém na Aplicação:
❑ Aplicação completa (3 Tipos) 

❑ papel, online, common application 
❑ Redacção 

❑ Autobiográfico, original, ou applicação específica  
❑ Cartas de Recomendação (2 recomendadas) 

❑ Pelo menos uma recomendação de um professor académico* 
❑ Curriculum 
❑ Transcrição 

❑ Enviado do escritório de Orientação via Naviance * 
❑ Notas do primeiro trimestre  
❑ Notas finais de SAT  ou ACT  

❑ Enviadas de Collegeboard ou ACT 
❑ Informação adicional se for requerido por uma 

universidade 
❑ Redacções adicionais, cartas de Recomendações, ou outros 

materiais  



Pagando pela Universidade
❑ Ajuda Financeira (FAFSA) 

❑ Workshop de Ajuda Financeira da Keefe 
Tech  

❑ Apresentação da MEFA  
❑ Bolsas 

❑ Estudantes assistem Workshop na Keefe 
❑ Aplicação preenchida de Bolsa 



Janeiro - Março 2018
❑ Fique atento/a ao prazo final das datas 

para Ajuda Financeira. 

❑ A nova FAFSA utilizará os impostos de 
2016. 

❑ Completa a FAFSA de acordo com o 
prazo final mais cedo da ajuda financeira. 

❑ Algumas universidades privadas podem 
requerir o perfil de CSS***.



Preparação para Universidade é 
Muito Trabalho

❑ Comece agora 
❑ Estamos aqui para ajudá-los a cada passo. 
❑ Estudantes devem marcar uma consulta com a 

sua conselheira 
❑ Pais são benvindos 

❑ Pais podem ligar ou enviar email. 
❑ Fisichella: 508-416-2274 ou afisichella@jpkeefehs.org 
❑ Soares: 508-416-2275 ou ksoares@jpkeefehs.org 
❑ Lyskowski: 508-416-2272 ou slyskowski@jpkeefehs.org 

Boa Sorte!

mailto:ksoares@jpkeefehs.org

