Algumas informações sobre a vida acadêmica nos EUA
Qual é a diferença entre escola, faculdade e universidade?
Nos Estados Unidos, faculdades e universidades são bastante semelhantes e
freqüentemente ambas são conhecidas como escolas. Geralmente, tanto as faculdades
como as universidades nos EUA são instituições de quatro anos que oferecem cursos de
bacharelado (Bachelor of Arts ou Bachelor of Science). A principal diferença entre elas
é que a maioria das universidades também oferece um nível mais alto de estudo após a
conclusão do bacharelado, resultando em um mestrado ou doutorado. Os estudantes
estrangeiros confundem-se porque os norte-americanos utilizam as palavras escola,
faculdade e universidade alternadamente. Além disso, as universidades são
freqüentemente divididas em seções conhecidas como faculdades. Independente de qual
das faculdades você freqüenta, o seu diploma é expedido pela Universidade. Há ainda as
faculdades de dois anos, também conhecidas como community colleges ou junior
colleges, que oferecem o título de Associate degree. Muitos alunos estrangeiros
escolhem este tipo de graduação e depois transferem-se para uma faculdade ou
universidade de quatro anos, onde estudam mais dois anos e obtêm o título de bacharel.
O que é major?
Major é a sua área acadêmica de principal interesse. Se fizer um bacharelado, chegará
um momento no qual você terá de escolher um campo de estudo principal (major).
Muitos estudantes estrangeiros optam por participar de uma grande variedade de aulas
ou cursos durante seus dois primeiros anos para ajuda-los a decidirem o que estudarão
como major. Existem várias opções - jornalismo, arte, administração, etc. Em algumas
instituições também é possível escolher um campo de estudo secundário, conhecido
como minor.
Porque eu tenho que escolher um campo de estudo principal (major)?
Quando decidir o seu campo de estudo principal, você terá de freqüentar um
determinado número e tipo de cursos especializados que o ajudarão a dominar os
detalhes e as técnicas do campo escolhido para conseguir seu diploma.
Nota: Você pode mudar de major antes de se formar. Mas tome cuidado:
freqüentemente é necessário atender exigências de cursos diferentes para cumprir a
graduação em seu novo campo de estudo, o que pode levar tempo e custar caro.
O que são créditos?
Ao se inscrever em matérias na faculdade ou universidade, você perceberá que a cada
um dos cursos é atribuído um número específico de créditos ou horas-crédito. Para
concluir uma graduação você precisará completar um número de créditos especificado.
Normalmente os alunos de bacharelado nos Estados Unidos se inscrevem em um total
de 12-15 créditos por semestre. (Importante: verifique com seu orientador de aluno
estrangeiro a quantidade de créditos adequada para sua faculdade ou universidade. Estas
informações são necessárias para manter legalmente seu status de aluno em período
integral enquanto estiver nos EUA.)
O que é ano acadêmico?
Cada faculdade ou universidade determina seu próprio ano acadêmico, portanto esse
período varia dependendo de onde você estuda. O ano acadêmico nos EUA geralmente

começa no final de agosto ou começo de setembro e continua até maio ou junho. Cada
ano é dividido em períodos letivos. Normalmente uma escola tem dois (semestres), três
(trimestres) ou quatro (bimestres) períodos letivos por ano acadêmico. Muitas escolas
dividem o calendário anual em quatro bimestres e designam três deles (geralmente
outono, inverno e primavera) como o ano acadêmico.
O que é G.P.A.?
G.P.A. refere-se a Grade Point Average (média das notas finais). Ao final de um
período letivo, cada professor ou instrutor avaliará seu trabalho e os resultados de suas
provas para determinar uma nota para o curso. Na maioria das universidades e
faculdades norte-americanas é atribuído ao aluno um conceito que possui um
equivalente numérico. Este número será utilizado, junto com as outras notas, para
determinar o G.P.A..
As informações do G.P.A. podem ser pedidas por empregadores em potencial e por
escolas de pós-graduação para um processo seletivo. Quando um aluno obtém um F ou
uma reprovação em um curso ele não recebe os créditos correspondentes. Se o curso for
exigido para a conclusão da graduação será necessário repeti-lo e obter nota mínima
para aprovação ou superior.
(fonte: www.academicas.usa)

