
Um programa exemplar para uma época extraordinária… 
Apresentação do programa Penn Rising Senior Summer Academy – o primeiro 
do tipo em escopo e escala, e completamente gratuito. 
 
A Universidade da Pensilvânia tem o prazer de oferecer o Penn Rising Senior Summer Academy 
(PennRSSA) um novo programa de verão para apoiar os mais de 14.000 seniors que frequentam o 
ensino médio em escolas públicas e Charters no Distrito Escolar da Filadélfia nestes tempos 
extraordinários.  
 
Os estudantes podem escolher entre duas opções de programas virtuais: 

• OpenRSSA 
O que: Um curso preparatório para a universidade gratuito, individualizado e online  
Onde: Módulos disponíveis online por Coursera 
Quando: A qualquer momento – os estudantes podem completar o curso no seu próprio ritmo 
 

OpenRSSA é um curso individualizado aberto a todos os seniors em ascensão sobre preparação para a universidade 
e finanças pessoais. Com um conteúdo extenso de aplicação para o mundo real, os participantes podem fazer as 
tarefas online no seu próprio tempo para adquirir um certificado de conclusão que pode ser incorporado aos 
currículos e em inscrições para a universidade, além de redes profissionais, tais como LinkedIn. 

 
• PennRSSA Academy 

O que: Um programa gratuito, intensivo e online em preparação para carreira e pós-secundária  
Onde: Módulos online pelo Canvas e Google Meet 
Quando: O programa acontece entre 6 e 31 de julho, com um dia de orientação no final de 
junho/início de julho 

 
O componente Academy do PennRSSA é um programa virtual intensivo de quatro semanas projetado para imergir 
até 2.500 seniors em ascensão em uma experiência preparatória acadêmica, de carreira e pós-secundária. 
Projetado com a contribuição de especialistas em aprendizagem, o Academy simula uma semana escolar 
tradicional, com uma combinação de aprendizagem ao vivo e assincrônica. Na conclusão do programa, os 
estudantes recebem 1 crédito no seu histórico escolar do ensino médio, além de um certificado de conclusão.  

 
Você está pronto para o RSSA? 

• Inscreva-se aqui e receba mais informações sobre os próximos passos 
• Visite uma das nossas próximas seções informativas às 10 manhã, ou 17h na quinta-feira, 28 de maio 

de 2020 (os links serão atualizados no nosso website em breve) 
• Visite nosso website e leia sobre nossa equipe  
• Qualquer pergunta, escreva para penn-rssa@upenn.edu 

 

https://provost.upenn.edu/pennrssa
mailto:penn-rssa@upenn.edu

