Perguntas frequentes de alunos de outros países sobre o Occidental College

Localização
Nosso campus fica em Los Angeles, na Califórnia, local perfeito para uma faculdade de artes
liberais - você tem a oportunidade de aplicar conhecimentos aprendidos em sala de aula no
contexto do mundo real. Fato interessante: desde 1919, o campus tem servido de locação para
mais de 80 filmes e programas de TV. Você assistiu a Minhas Mães e Meu Pai, O Melhor Amigo
da Noiva, O Amor Não Tira Férias, As Patricinhas de Beverly Hills, Glee, ou NCIS Unidade de Elite? Estamos lá!
Número total de alunos
2.128 alunos oriundos de 44 estados, Washington, D.C., e 24 países
56% mulheres, 44% homens
4.8% alunos estrangeiros
Programas acadêmicos
O Oxy oferece 31 bacharelados (majors) ministrados por 40 departamentos. Os professores
podem dar grande atenção aos alunos, pois a relação aluno/professor é de 12:1 e o tamanho
médio das turmas é de 19 alunos. Caso precise de ajuda nos estudos, o Center for Academic
Excellence proporciona apoio ao aluno, seja para melhorar seu desempenho em redação, seja
para resolver outras questões relativas aos diferentes cursos.
Oferecemos também vários outros programas educacionais, como o programa de estágios na
Organização das Nações Unidas, pesquisa na graduação, semestre de campanha eleitoral
(estágios em campanhas de candidatos políticos), e vários programas de estudos no exterior.
Você pode também fazer cursos no California Institute of Technology (Caltech), no Art Center
College of Design (ambos próximos do Oxy), ou até obter um diploma paralelo da Columbia
University ou do Keck Graduate Institute.
Vida estudantil
Temos mais de 100 clubes e organizações estudantis, 21 equipes esportivas de nível da Divisão
III da National Collegiate Athletic Association, e sete clubes de esportes não oficiais. Alguns
exemplos de clubes são CatAList (canal de TV com programação criada por alunos), Dance
Production (espetáculo coreografado e dançado por alunos), Glee Club (coral), e a estação de
rádio KOXY.
Acomodação
O Oxy tem 13 prédios para residência estudantil, que variam desde os alojamentos tradicionais,
com quartos duplos e triplos, até suítes no estilo de apartamentos, e themed housing (moradias
destinadas a pessoas que compartilhem um mesmo interesse ). Quase 75% dos estudantes moram
no campus. No terceiro ano, você pode candidatar-se a residir fora do campus.
Como se candidatar ao Occidental College
Preencha os formulários Common Application, International Supplement, e Certification of
Finances; responda o questionário Short Answers; envie um histórico escolar oficial, um

relatório da escola secundária e/ou uma carta de recomendação de um orientador ou boletim de
avaliação semestral, cartas de recomendação de dois professores, resultados dos testes SAT ou
ACT, e dos exames TOEFL ou IELTS. Caso tenha intenção de solicitar auxílio financeiro,
preencha também o formulário International Student Financial Aid Application.
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