CARTA AOS PAIS
Prezado pai/tutor:
É uma honra escrever a você, pai de um aluno universitário academicamente talentoso interessado em estudar em
uma universidade. Meu objetivo é fornecer a você informações detalhadas sobre a Universidade do Colorado em
Denver e convidá-lo, juntamente com seu filho, a aprenderem um pouco mais.
O sistema universitário do Colorado foi fundado em 1876, no centésimo aniversário de declaração de
independência dos Estados Unidos e no mesmo ano em que o Colorado tornou-se um estado. Com origens por
volta de 1912, a UC Denver foi formalmente estabelecida como um campus autônomo em 1974 e agora é
composta de dois campi: o Downtown Denver Campus e o Anschutz Medical Campus. A UC Denver cresceu a
ponto de incluir 13 escolas e faculdades, mais de 130 programas de graduação, um grande hospital universitário, e
mais de 90 centros de pesquisa, institutos, laboratórios e clínicas. A UC Denver
arrecada mais de US$ 420 milhões anualmente em doações competitivas e
financiamento para pesquisas, inovando em diferentes áreas para tratamento
de câncer em estágio avançado e criando infraestruturas urbanas mais
sustentáveis. A UC Denver sedia as únicas escolas de medicina, odontologia e
arquitetura no Colorado e oferece educação em língua inglesa e preparação
para o teste GRE por meio de nosso ESL Academy que possui uma grade
curricular projetada especialmente para estudantes interessados em estudar
em uma universidade.
Você deve se interessar em saber que os candidatos de maior destaque serão cosiderados para o Presidential
Scholar Awards (Bolsa de Estudos Universitários Presidential) competitivo de US$ 20.000 durante 4 anos (8
semestres). Candidatos com curiosidade intelectual exemplar podem candidatar-se ao University Honors and
Leadership Program (UHL), que oferece bolsas menores e muitos outros programas especiais. A iniciação
científica é incentivada e apoiada por meio do UHL e outros programas especiais no campus. Por meio das
bibliotecas da universidade e de um catálogo on-line compartilhado, os alunos têm acesso a 15 coleções
especiais, 11 milhões de volumes e 3,5 milhões de recursos eletrônicos. É fornecido apoio tecnológico para alunos
nos postos de trabalho nos laboratórios de computação no campus e no serviço de atendimento on-line da UC. O
acesso pelo portal da universidade (UCDAccess) conecta os alunos ao mundo web, serviços de e-mail, recursos
de biblioteca, agenda de cursos, notas e informações de cobrança. Também está disponível um serviço de internet
sem fio em todos os prédios do campus.
Nosso campus está localizado na cidade de Denver, Colorado, em um ambiente urbano saudável localizado ao
lado das lindas montanhas rochosas no centro dos Estados Unidos. Denver é uma cidade conhecida por sua
qualidade de vida, oferecendo artes, cultura, grandes equipes esportivas, parques, segurança e muito mais.
Recentemente, Denver foi classificada pela revista Newsweek como "A Melhor Cidade para se Viver dos EUA".
Denver também fornece inúmeras oportunidades de estágios, trabalho voluntário e experiências de aprendizagem
fora da sala de aula, dada a prosperidade econômica da cidade.
O aeroporto internacional de Denver recebe facilmente voos domésticos e
internacionais, e a chegada à universidade é facilmente feita por transporte público.
Você pode aprender muito mais sobre nossos programas, a vida estudantil e
atividades acessando o site http://international.ucdenver.edu.
Caso tenha alguma pergunta, entre em contato conosco pelo e-mail
application@ucdenver.edu. Desejamos que você e seu filho levem em consideração o
que a Universidade do Colorado Denver tem a oferecer.
Atenciosamente,

George F. Kacenga,
Diretor de Administração de Matrículas Internacionais

