
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	
	
	
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Custo do programa (em dólares americanos) 
 

	Custo Secundário 
Livros (valor estimado) $200 
Refeições nos fins de semana (valor estimado ) $200 
Taxa das aulas  (valor estimado) $ 200 
Valor Total (Custo Secundário) $3,100 
Viagem para Nashville (Opcional) $300 
Valor Total (incluindo viagem para Nashville) $3,400 

Custo Primário 
Depósito/Taxa de inscrição $100 
Taxa do programa SCHS $1,335 
Acomodação $500 
Plano de Refeição  $500 
Plano de Saúde (inclui raio X e exame de tuberculose) $265 
Valor Total (Custo Primário) $2,700 

O Summer College for High School Students oferece aos estudantes academicamente 
talentosos de Ensino Médio a oportunidade de: 

• Estudar 2 matérias nas seguintes áreas: Ciência da Computação, Engenharia, Saúde, 
Marketing, Jornalismo, Inglês Intensivo, entre outras. 
• Ganhar 6 créditos pelas aulas assistidas que podem ser transferidos para qualquer 
instituição de Ensino Médio creditada do mundo. 
• Viver uma experiência única em um campus universitário nos EUA. 
• Descobrir o que os professores esperam dos estudantes universitários. 
• Explorar as possibilidades acadêmicas para estudos no futuro. 
• Aprender a administrar o tempo livre e horas de estudo. 
• Desenvolver liderança e habilidades em grupo. 
• Fazer novos amigos e contatos de todo o mundo. 

Quem	pode	se	inscrever?		
Estudante de qualquer país que atenda ou supere os seguintes critérios: 

• Ter bom desempenho acadêmico e conduta escolar. 
• Estar cursando anos equivalentes ao nono, décimo e décimo primeiro 

anos dos EUA. 
• Ter entre 15 e  18 anos de idade.  
• Estar matriculado em escola pública, privada ou ensino domiciliar. 
• Ter GPA 3.0 ou superior (basedo no US Grading System) E* 

• *Ter classificação em teste de língua equivalente a 79 pontos no 
TOEFL iBT OU 

• Ter excelente nível de inglês atestado por um professor de inglês ou 
supervisor* 

* SOMENTE os candidatos para as AULAS DE INGLÊS INTENSIVO não precisam atender aos 
requisitos mínimos do GPA ou apresentar prova de proficiência em inglês.  
 

Summer	College	para	alunos	do	Ensino	Médio	na	Universidade	do	Mississippi	
Atividades e Serviços 

Adicionais 

• Traslado de ida e volta do 
Aeroporto de Memphis 
(MEM) 

• Jantar de boas-vindas 
• Atividades e excursões nos 

fins de semana (Graceland, 
Parque Aquático, Passeio 
de barco, Compras) 

• Viagem de fim de semana 
opcional para Nashville, 
Tennessee. Visite a capital 
da música country! (+$300) 

 
Nós oferecemos currículo personalizado através do Intensive English Program 

(Programa Intensivo de Inglês) após 10 estudantes 

PRAZO DE INSCRIÇÃO  

Summer I: 1 DE MAIO  

Summer II: 10 DE MAIO 

PERGUNTAS?  
Contato: Ari Lugo 

Conselheira de Admissões 
Internacionais 

Programas pré-universitários  
precollegeintl@olemiss.edu 

+001-662-915-7621 
 
 

Visite	www.olemiss.edu/SCHS		

Sessão 1: 29 de maio a 26 de junho 
Sessão 2: 28 de junho a 27 de julho 
 


