
 
Por que seus filhos devem estudar no Colorado? 

 

A decisão de escolher onde cursar o ensino superior é difícil para qualquer estudante. 

Torna-se tarefa ainda mais difícil quando a decisão envolve escolher uma instituição de 

ensino no exterior.  

 

O número de universidades nos Estados Unidos pode ser intimidador, sendo um 

desafio para os pais orientar seus filhos em questões como o tipo de instituição, o tipo 

de programa e em que parte do país será melhor. 

 

StudyColorado está aqui para ajudar. O estado do Colorado oferece uma gama de 

opções educacionais, desde pequenas faculdades localizadas nas montanhas, até 

universidades localizadas nas grande cidades, de programas de dois anos nas 

community colleges e inglês como segunda língua até programas de graduação e 

pesquisa, tudo isto em um estado que é hospitaleiro e recebe estudantes de todas as 

nacionalidades com grande satisfação. 

 

Seu filho pode esperar receber dos community colleges e das universidades no 

Colorado: 

 

Excelência acadêmica: entendemos que como pais vocês queiram possibilitar aos 

seus filhos as melhores oportunidades acadêmicas que os ajudarão a ter sucesso 

acadêmico e profissional no futuro. As instituições de ensino listadas no site são 

reconhecidas internacionalmente por sua excelência acadêmica, infraestrutura de 

primeira categoria e corpo docente que se dedica aos estudantes. 

Todas as instituições do StudyColorado são certificadas na região e muitas estão 

classificadas no Forbes, US News, World Report e Princeton Review, além de outros 

rankings de ensino superior nos EUA.  

 

A base para o sucesso: o estado do Colorado valoriza a educação e o trabalho, e é o 

terceiro estado nos Estados Unidos com o maior número de diplomas por população. O 

estado também está classificado como o quinto em competitividade econômica. 

  

Custo: as universidades e as faculdades do StudyColorado oferecem opções 

educacionais para cada orçamento. As mensalidades são estabelecidas por cada uma 

destas instituições. Recomendamos acessar o site de cada instituição para obter mais 

informações. 

 



Ajuda quando for necessário: sabemos que não importa o quanto o estudante seja 

independente e motivado, às vezes é preciso obter ajuda. O estudante nunca estará 

sozinho. As faculdades e universidades contam com orientadores e secretarias para 

estudantes estrangeiros que estarão sempre disponíveis para tirar dúvidas e ajudar 

com vistos, planos de viagens e programas acadêmicos antes de o seu filho chegar ao 

Colorado. A maioria das faculdades e universidades também possui programas e 

atividades para ajudar a facilitar a transição para os estudantes estrangeiros que estão 

vindo pela primeira vez aos Estados Unidos. 

 

Segurança: a segurança no campus é a principal prioridade em cada universidade e 

faculdade do Colorado. O seu filho estará em boas mãos! 

 

 


