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Grupos que promovem
diversidade e
consciência cultural

11

residências
universitárias
mistas, alojando mais
de 3.300
alunos

4°

Um proporção de
aluno-professor de

19:1

Um campus com
uma área de

270 ACRES
e com uma estação do
MBTA Commuter Rail

campus universitário
mais seguro em baseado
nos Estados Unidos em
uma análise do FBI e
Departamento de
Educação dados

TURMAS COM
UMA MÉDIA DE
21 ALUNOS

250+
MAIS DE 100 PROGRAMAS
DE ESTUDO

programas de
intercâmbio de
estudantes, em
50 países

53% DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE
PRIMEIRA GERAÇÃO

Oportunidades
robustas de pesquisa
não encontradas
em nenhum outro
programa de pesquisa
que foi nomeado um
dos melhores do país
MAIS DE 90 CLUBES E
ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS

CLASSIFICADA EM

9°

na nação para fechar conquista e
oportunidade lacunas para alunos
de baixa renda, Famílias elegíveis
para Pell Grant, estudantes de
estudantes de cor e homens
Quase

1.400

estágios disponíveis e novos
oportunidades adicionadas o
tempo todo

O PRIMEIRO PASSO PARA O SUCESSO
NA JORNADA DO ALUNO / DA ALUNA
Reserve um momento para comemorar. Seu filho foi admitido / Sua filha foi
admitida na Bridgewater State University, traçando o primeiro passo em sua
jornada para o sucesso.
As escolhas que eles fazem nos próximos anos—e as experiências que terá
como resultado—serão fundamentais para determinar o percurso da sua vida.
As aulas preparam os estudantes com o pensamento crítico essencial e habilidades
analíticas que os melhores empregadores valorizam. Os seus professores irão
guiá-lo e apoiá-lo enquanto descobrem e desenvolvem seus talentos e paixões.
Os amigos que eles farão aqui em Bridgewater vão durar a vida toda, ajudando-os
quando enfrentarem desafios e aplaudindo-os a cada vitória.
Bridgewater é mais do que “apenas uma Universidade de formação de professores”. É uma universidade pública verdadeiramente extraordinária no coração
do sudeste de Massachusetts - com uma comunidade de ex-alunos talentosos
que se estende por todo o mundo. Estudantes de todas as origens encontram
seu lugar em nosso campus, onde desenvolvem suas próprias definições de
sucesso. Com a formação da BSU, não há limite para o que seu filho/sua filha
pode alcançar.

OPORTUNIDADES INFINITAS
Três quartos dos estudantes graduados pela Bridgewater conseguem empregos
relacionados com as suas áreas de estudos dentro de um ano após a formatura.
O que não é uma surpresa, é o fato de que a nossa ênfase na educação em artes
liberais oferece aos alunos uma ampla gama de habilidades e experiências que os
tornam candidatos particularmente procurados pelos futuros empregadores.
Do nosso renomado Honors Program ao nosso Programa de Pesquisa, que
foi eleito um dos melhores do país, sem mencionar os professores de alto nível
para orientar os alunos durante o programa, as ofertas acadêmicas rigorosas da
Bridgewater oferecem um valor incrível.
Além da sala de aula, nosso conhecido programa de estágios permite que os
alunos ganhem uma valiosa experiência profissional enquanto ainda estão na
universidade. Nossos programas de estudo no exterior oferecem a aos alunos
oportunidades de expandir sua visão do mundo e explorar novas culturas.
Também, a nossa ênfase em justiça social em todo o campus ajuda os alunos a
aprimorarem uma infatigável ética de trabalho e um forte sentido de caráter
que os beneficiarão numa ampla gama de carreiras.

LAR LONGE DE CASA
A Bridgewater atrai alunos de uma variedade de origens, criando uma
comunidade vibrante no campus e que é diversa em todos os sentidos da palavra.
Os estudantes universitários de primeira geração estudam com veteranos
militares, enquanto artistas e músicos fazem amizades com cientistas e
matemáticos durante as sessões de estudo durante a hora do almoço.
De salões e deliciosos restaurantes, há ainda muito espaço verde para relaxar
enquanto se estuda. O belo campus de 270 acres da BSU está repleto de
pequenos detalhes que realmente fazem-nos sentir em casa, e e tenha a
certeza de que nosso campus é seguro. A Bridgewater foi recentemente
classificada como o quarto campus universitário mais seguro do país. O nosso
Wellness Center no campus oferece cuidados para o corpo e a mente dos
alunos, com serviços de saúde presenciais e com horas marcadas, bem como o
aconselhamento individual e em grupo. Onze residências universitárias mistas
abrigam mais de 3,300 alunos, enquanto um amplo estacionamento e uma
estação do MBTA Commuter Rail torna mais fácil para os alunos que moram
fora do campus continuarem a fazer parte da nossa comunidade.

VALOR IMBATÍVEL
O verdadeiro valor da formação da Bridgewater está na preparação que os
alunos recebem para uma vida de sucesso. Cada membro da nossa comunidade alunos, professores e administradores - acredita fortemente no poder da
educação pública.
Como instituição, temos o compromisso de criar oportunidades para alunos
talentosos que, de outra forma, não teriam a oportunidade de frequentar
a universidade. A BSU foi classificada em nono lugar a nível nacional, por
eliminar a disparidade de desempenho.
Nossa equipe de apoio e assistência trabalha junto com os alunos e suas
famílias para ajudar a trazer a formação oferecida pela Bridgewater ao alcance
de qualquer pessoa que esteja motivada para a obter - independentemente
da sua condição financeira. 85% de nossos alunos recebem alguma forma de
apoio financeiro.

PERGUNTAS
Para obter mais informações sobre a Bridgewater
State University, por favor entre em contato
com o Gabinete de Admissões de Graduação
[Office of Undergraduate Admission] em
admission@bridgew.edu ou 508.531.1237, ou
visite-nos no Welcome Center, 45 Plymouth
Street, Bridgewater, MA 02325.
Bridgewater State University
131 Summer Street
Bridgewater, MA 02325
bridgew.edu

