Diretor da University of Missouri
faz palestra em colégio de Santo André
No próximo dia 14 de maio (segunda-feira) às 19h30, o Colégio Singular - por meio do
programa High School - promoverá uma palestra com Ryan Griffin, diretor do Departamento
de Admissões Internacionais da University of Missouri. O evento é voltado para pais e alunos
do Ensino Médio e Fundamental II do Colégio Singular e escolas parceiras da região do Grande
ABC. O evento acontecerá na unidade Santo André (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro).
A palestra abordará os programas, pré-requisitos, bolsas de estudo e oportunidades na
University of Missouri tanto para alunos do High School, quanto para os demais estudantes
interessados. O palestrante também abordará sobre a vida no campus, a comunidade de
Columbia, onde fica a Missouri, além de abrir espaço para perguntas.
As inscrições podem ser realizadas gratuitamente por meio do telefone (11) 4990-2000 ramal
226, por e-mail: valquiria.wong@singular.com.br ou pessoalmente.
High School - Ministrado no contraturno das aulas normais, sem qualquer perda no currículo
nacional e preservado integralmente, o High School é voltado para estudantes a partir do 9º ano,
os quais estudam em um ambiente de imersão, com aulas ministradas por professores de língua
nativa inglesa. O estudante que optar pelo curso, ao final do Ensino Médio, recebe ambos
certificados e na grade constam aulas do currículo americano oficial como Oratória, Debate,
Literatura, Economia, Marketing, História, Governo, Redação para o Pensamento Crítico,
Saúde, Planejamento de Carreira, Preparação para a Universidade, entre outras.
University of Missouri - Está entre as 100 melhores universidades dos Estados Unidos, entre as
mais de 4,5 mil instituições existentes e é um dos 62 membros da Associação de Universidades
Americanas (AAU) junto a instituições como Harvard, Yale, Princeton, Stanford, MIT, NYU,
Cornell, Columbia, Brown, UC-Berkeley, UCLA e CalTech. A instituição oferece 280 cursos de
graduação, 84 de mestrado e 66 de doutorado.
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