Prezados Pais e Familiares de Novos Estudantes Internacionais,
Parabéns pelo aceite do estudante na NC State University! A Secretaria de Serviços
Internacionais ou Office of International Services (OIS) se alegra em dar as boas vindas
ao estudante à Universidade, e está trabalhando arduamente para preparar-se para
sua chegada. A NC State é uma Universidade global que realmente valoriza as
contribuições de estudantes e professores internacionais, e estamos entusiasmados
que um membro de sua família esteja se juntando a nossa comunidade Wolfpack em
breve!
Até este momento, o estudante deverá ter recebido informações a respeito do seguinte:
● Programa de Embaixadores Culturais (CCAP)
● Unity ID e Senha
● Wolfpack World Blog
● Orientação para Estudantes Internacionais de Graduação
1) Programa de Embaixadores Culturais (CCAP)
CCAP é um programa de orientação, desenvolvido para auxiliar alunos internacionais
de graduação antes de sua chegada e durante o primeiro semestre na NC State. Cada
aluno é colocado em contato com outros dois alunos de graduação, embaixadores do
CCAP. Os embaixadores provavelmente estarão na mesma escola em que o aluno e
serão amigos de grande valor antes e durante o tempo na NC State University. Os
embaixadores darão apoio fundamental, apresentando-o(a) à vida no campus, recursos
acadêmicos disponíveis, e ajudando-o(a) a se ambientar com a vida em Raleigh. Um
e-mail introdutório será enviado pelo embaixadores no início de Junho. Por favor,
direcione o estudante a comunicar-se com seus Embaixadores CCAP em preparação
para sua chegada à NC State.

2) Unity ID e Senha
Alunos da NC State são automaticamente atribuídos credenciais, chamadas de Unity
ID, e uma senha, que são necessários para uma porção de serviços na universidade.
As credenciais da Unity ID são necessárias para acessar ao e-mail da universidade, ao
portal MyPack, o Sistema de informação da Universidade, assim como outros
computadores protegidos e aplicativos. Todos os novos alunos devem começar a
verificar seus e-mails da universidade o quanto antes possível, já que receberão
mensagens importantes de departamentos acadêmicos e administrativos, incluindo a
OIS.
Estudantes recebem sua Unity ID em sua carta de admissão à Universidade. A senha
padrão são os últimos quatro dígitos do número do ID também na carta de admissão,
seguidos dos quatro dígitos do mês e dia da data de nascimento do estudante. Por
exemplo, se o ID do aluno termina em 1234 e sua data de nascimento é 31 de Janeiro
(01/31), a senha será 12340131. Mais informações sobre a Unity ID e senha podem ser
encontradas no website da Secretaria de Tecnologia da Informação ou Office of
Information Technology’s (OIT).
3) Wolfpack World Blog para Estudantes Internacionais
A OIS e os Embaixadores CCAP alimentam um blog chamado Wolfpack World para
auxiliary o estudante em sua transição a Raleigh e nos seus estudos na NC State. Nós
queremos nos certificar de que a transição para a NC State seja o mais tranquila e fácil
possível, portanto o Wolfpack World blog traz uma variedade de assuntos incluindo
informação sobre orientação e prazos, além de vocabulário tipicamente sulista.
Também serve como um forum, onde o estudante pode falar com os Embaixadores
CCAP e outros estudantes sobre a informação compartilhada nos posts do blog. O
Wolfpack World blog também é um ótimo recurso para aprender sobre programas e
eventos ofertados pela NC State e na cidade de Raleigh. Nós os convidamos para
acompanhar o blog todas as semanas para que possam ter uma idéia de como será a
vida do estudante quando este estiver em Raleigh. Por favor, sinta-se a vontade para
manifestar suas perguntas e preocupações na seção de comentários abaixo dos posts.
4) Orientação para Estudantes Internacionais de Graduação
A orientação para estudantes internacionais de graduação será realizada na semana
anterior ao início das aulas e é obrigatória para todos os novos alunos. A orientação
internacional é planejada pela OIS e a Secretaria de Programas para Novos
Estudantes (Office of New Student Programs). Um cronograma dos eventos de
orientação pode ser consultado no website da OIS. As atividades são obrigatórias e
estão organizadas para ajudá-lo a equipar-se com os recursos necessários para o

sucesso não apenas como estudante, mas como um estudante em um novo país!
Estatisticamente, estudantes que não participam nas atividades de orientação têm
menos sucesso acadêmico, e têm mais dificuldades de modo geral, então é muito
importante que o estudante participe da orientação.
Atenção: A partir do semestre Fall 2017, todos os estudantes de primeiro ano de
graduação são obrigados a morar no campus. Estudantes podem mudar-se para seus
apartamentos a partir do dia anterior ao início das atividades de orientação e receberão
mais detalhes da OIS e do departamento de Moradia da Universidade (University
Housing). Mais informações sobre os requerimentos de primeiro ano podem ser
encontrados no website University Housing.
Parabéns novamente pela aceitação do estudanto à NC State! Nós estamos ansiosos
para recebê-lo(a) nos próximos meses. Se houverem perguntas ou preocupações
sobre a transição do membro da sua família para a NC State, por favor não hesite em
entrar em contato com a OIS.
Sinceramente,
A Secretaria de Serviços Internacionais
Office of International Services (OIS)
E-mail: ois@ncsu.edu
Telefone: 1-919-515-2961
Website: https://internationalservices.ncsu.edu/

