GUIA DE RECURSOS 2022-2023
NAVIGATOR

salemstate.edu/navigator
Navigator é o portal estudantil oficial da Salem State University (SSU).
Seja você um candidato ou aluno atual, você é responsável por verificar
regularmente o seu portal estudantil. Se existem medidas pendentes
com algum escritório da Salem State University que precisam de sua
atenção, você verá um item “Tasks” aparecer em seu portal com instruções
específicas sobre o que é necessário para resolvê-lo e quando.

MATRÍCULA E TAXAS

Todos alunos são faturados de acordo com quantos créditos estão tomando,
em quais tipos de aulas estão matriculados (diurnas vs. noturnas) e se são
residentes do estado ou for a do estado. A SSU fatura por semestre e espera
que os alunos revisem regularmente suas contas. Todos os alunos devem
pagar suas faturas até as datas abaixo:
Semestre de Outono: 10 de Agosto
Semestre de Primavera: 11 de Janeiro
Verão I: 25 de Maio 		
Verão II: 25 de Julho

AJUDA FINANCEIRA

Qualquer aluno de graduação que deseja receber dinheiro do governo federal
para pagar a faculdade deve solicitar ajuda financeira federal através do
preenchimento de um FAFSA todos os anos. Visite studentaid.gov para
solicitar. Alguns alunos podem ser selecionados para verificação, o que
exige que documentação adicional seja apresentada à escola. Se um aluno
for selecionado para verificação, a documentação adicional necessária será
listada no bloco “Tasks” dentro do seu portal estudantil Navigator. O prazo
prioritário da SSU para o FAFSA é de 15 de Fevereiro.

FSA ID

Para preencher seu FAFSA, você e se aplicável, seu responsável legal/
pai(mãe), deve criar um FSA ID em https://studentaid.gov/. Guarde essas
informações de login para uso futuro.

MONITORE SEU EMPRÉSTIMO

Monitore regularmente os valores totais de seus empréstimos federais
acessando studentaid.gov usando seu FSA ID. Se você fizer isso de forma
consistente, não será surpreendido com o valor que precisará pagar quando
terminar seus estudos.

RECURSOS ADICIONAIS PARA AJUDAR A
PAGAR OS ESTUDOS
PLANOS DE PAGAMENTO MENSAIS (MPP)

A Salem State University oferece aos seus alunos e suas famílias a opção
de estabelecer um plano de pagamento sem juros de cinco meses para os
semestres de outono e primavera. Os alunos podem estabelecer este plano
de pagamento mensal através da sua conta Navigator. (Navigator>Financial
Account>Student Accounts>Touchnet>Payment Plans) Há uma taxa de
inscrição não reembolsável de $40 por semestre. Os pagamentos vencem
no primeiro dia do mês e taxas de atraso serão aplicadas se houver atraso
nos pagamentos. Os planos de pagamento para o verão tem duração de três
meses. Dica: Configure seu MPP antes do início do semestre.

EMPRÉSTIMO PARENT PLUS

Os responsáveis legais/pais podem solicitar um empréstimo em nome de seu
aluno de graduação dependente acessando o studentaid.gov. Se aprovados,
também devem preencher a Nota Promissória no studentaid.gov para que os
fundos do empréstimo sejam desembolsados. Se um dos pais/responsável
legal for recusado o empréstimo Parent Plus, o empréstimo direto federal não
subsidiado do aluno pode ser aumentado.
Alunos de primeiro e segundo ano podem receber até $ 4,000 adicionais ao
ano ($ 2,000 por semestre).
Alunos de terceiro ano em diante podem receber até $ 5,000 adicionais ao
ano (US$ 2.500 por semestre).

EMPRÉSTIMOS PRIVADOS

Para estudantes interessados em procurar empréstimos privados,
estes são convidados a acessar elmselect.com para pesquisar o melhor
empréstimo. Por favor, avalie os detalhes de qualquer empréstimo.
Os alunos podem precisar de um co-signatário para garantir um
empréstimo privado.

EMPREGOS

Os alunos podem visualizar as listas de vagas para empregos no campus e
fora do campus através do portal Navigator no bloco “Campus Life”. Para
obter assistência adicional, os alunos podem entrar em contato com o
Escritório de Emprego Estudantil. Mais informações em
salemstate.edu/studentemployment.

LIVROS

Visite nossa livraria Follett em salemstateshop.com para comprar livros
didáticos. Clique no link do livro didático na parte superior da página para
começar.

PARA PAIS/RESPONSÁVEIS

Os pais/responsáveis podem acessar recursos adicionais em:
salemstate.edu/parent-guide para obter mais informações
relacionadas a tudo o que está listado neste guia de recursos.

BOLSAS

Localizado no portal estudantil Navigator, sob o bloco Recursos do
Aluno (Student Resources), está o link para as bolsas de estudos Viking
(Viking Scholarships). Os alunos podem usar este link para solicitar
bolsas de estudo internas e externas. Para visualizar bolsas externas,
os alunos precisam localizar o link de oportunidades dentro do link
vikingscholarships e, em seguida, selecionar bolsas externas. Abaixo está
uma lista de bolsas externas adicionais para os alunos usarem.
Scholarships.com				Bigfuture.colleboard.org
Salliemae.com				Fastweb.com
Chegg.com/scholarships			
Phillips-scholarship.org
Discover.com/student-loans/scholarships/

PLANO DE SAÚDE

As diretrizes do Estado de Massachusetts exigem que todos os alunos
tenham plano de saúde. Se um aluno já tiver cobertura, ele pode desistir
do plano da escola no portal Navigator (tela titulada Financial Account).
Para obter mais informações, visite: salemstate.edu/healthinsurance.

ACONSELHAMENTO E SERVIÇOS DE SAÚDE

Os alunos são incentivados a monitorar seu portal de Serviços de Saúde,
localizado no portal Navigator, dentro do bloco Campus Life. O portal
permite que os alunos revisem os requisitos de imunização e enviem a
documentação solicitada, além de se comunicarem diretamente com os
Serviços de Aconselhamento e Saúde. salemstate.edu/chs.

CLIPPERCARD

O ClipperCard é o cartão de identificação oficial da SSU que dá acesso a
recursos dentro e fora do campus. Um aluno pode usar seu ClipperCard
para acessar itens como planos de refeições, residências, serviços de
biblioteca e garagem. Para obter mais informações, visite salemstate.
edu/clippercard ou envie um e-mail para clippercard@salemstate.edu.

PASSE DE ESTACIONAMENTO

Todos os alunos elegíveis podem comprar um passe de estacionamento
online através da sua conta Navigator (bloco Campus Life). No momento
da sua compra online você receberá um passe de estacionamento
temporário com validade de 10 dias enquanto aguarda o se adesivo de
estacionamento pelo correio. Para mais informações,
visite: salemstate.edu/parking.

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL

Salem State oferece opções de hospedagem no campus. Para
obter mais informações, visite: salemstate.edu/reslife. Os alunos
podem ver o custo das diferentes residências e os planos de
refeições necessários em: salemstate.edu/tuition.

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO ESTUDANTE
(FERPA)

A FERPA é a lei que protege a privacidade do histórico
educacional de um aluno, independentemente da idade ou de
quem está pagando a fatura. Se os alunos quiserem conceder
aos pais/responsáveis acesso para discutir seus registros
educacionais, o aluno deve preencher a isenção da FERPA em
sua conta Navigator (Navigator>Profile>FERPA Waiver). Se o
aluno não preencher a isenção da FERPA, os pais/responsáveis
NÃO poderão obter nenhuma informação específica sobre o
aluno. Para mais informações, visite: salemstate.edu/FERPA.

ACESSO AO FATURAMENTO
DO ALUNO (USUÁRIO
AUTORIZADO)

Os alunos podem conceder acesso ao
seu portal de cobrança para qualquer
pessoa que desejarem. Na página inicial
do Touchnet, localize o “Authorized User”
no canto superior direito (Authorized
User>Add Authorized User>Enter Email
Address). Uma vez concedido o acesso,
os indivíduos configurarão seu próprio
login e senha para visualizar contas e
efetuar pagamentos em nome do aluno.
Os usuários autorizados têm acesso
apenas às informações de cobrança.
Todos os outros registros educacionais
requerem FERPA.

JULHO

NOVEMBRO

• A fatura de outono está disponível
(somente no Navigator)
• 1+2= Key Policy (1)
• Configurar o plano de pagamento mensal
para o semestre de outono
• Inscrever-se ou renunciar ao plano de
saúde patrocinado pela escola
• Adicionar/atualizar plano de refeições

• Matrícula para as aulas de primavera e inverno (4)
• O portal de bolsas VikingScholarships está
disponível e aberto no Navigator
• Férias de Thanksgiving

AGOSTO
• A fatura de Outono vence na segunda
Quarta-Feira do mês.
• Os documentos de imunização são devidos aos
serviços de aconselhamento e saúde
• Orientação final para alunos novos e transferidos
• Estudantes recebem sua atribuição de moradia
• Mudar-se para as residências no final de semana
do Labor Day
• Adquirir o passe de estacionamento

SETEMBRO
• As aulas do semestre de outono começam
em 7 de Setembro.
• Consulte o calendário acadêmico para mais
detalhes
• Prazo final para dispensa/inscrição no
plano de saúde patrocinado pela escola
• Prazo final para adicionar/atualizar o plano de
refeições para o semestre de Outono. (3)
• Inscrição para se formar nos semestres de
primavera e verão está disponível.

OUTUBRO
• O período de aconselhamento começa; marque
uma consulta com seu orientador usando o
Navigate (aplicativo ou site)
• Se aplicável, resolva quaisquer retenções e itens
pendentes encontrados em seu portal Navigator.
• Exames de meio período.
• FAFSA do próximo ano acadêmico está
disponível para ser preenchido, use os impostos
de dois anos atrás do ano acadêmico do FAFSA
que você está solicitando.
• Prazo final para enviar a solicitação de
formatura do semestre de outono

DEZEMBRO
•
•
•
•
•

Fatura do semestre de primavera está disponível
Provas finais
Mudar-se das residências
Adicionar/atualizar plano de refeições
Inscrever-se ou renunciar ao plano de saúde
patrocinado pela escola (5)
• Configurar o plano de pagamento mensal
para o semestre de Primavera

JANEIRO
• As aulas do semestre de primavera começam
em 17 de Janeiro
• A fatura de Primavera vence na segunda
Quarta-Feira do mês
• Orientações para alunos novos e transferidos
• Novos alunos não residenciais adquirem o
passe de estacionamento

FEVEREIRO
• Matrículas de verão abrem para Educação
Continuada e para Pós-Graduação
• O portal VikingScholarship fecha em 15
de Fevereiro para bolsas interas da SSU.
Oportunidades externas dentro deste portal
estão abertas durante todo o ano.
• Prazo final para adicionar/atualizar o plano de
refeições para o semestre de Primavera. (3)
• Prazo prioritário para preencher e enviar o FAFSA
do próximo ano acadêmico (15 de Fevereiro)
• Prazo de pagamento do depósito de alojamento
estudantil para alunos retornando no próximo
ano letivo
• Os alunos recém-admitidos para semestre de
Outono receberão a carta de concessão de
ajuda financeira

MARÇO
• O período de aconselhamento começa; marque
uma consulta com seu orientador usando o
Navigate (aplicativo ou site)

OUTROS RECURSOS

Para todas as suas perguntas e
muito mais, “Pergunte ao Viking”:
ask.salemstate.edu/search
Catálogo: catalog.salemstate.edu		
Diretório: directory.salemstate.edu
Posição Acadêmica:
salemstate.edu/academicstatus		
Graduação: salemstate.edu/graduation
Mudança: salemstate.edu/movein		
Serviços de TI: salemstate.edu/it

• Se aplicável, resolva quaisquer retenções e itens
pendentes encontrados em seu portal Navigator.
• Exames de meio período.
• Prazo para enviar a solicitação de graduação
do semestre de Primavera
• Isso inclui os alunos que participarão da
formatura, mas que ainda precisarão ter aulas
no verão para concluir seu curso.
• Férias de privamera

ABRIL
• Dia do Estudante Aceito para novos alunos
• Seleção de companheiros de residência para
alunos regressantes
• Inscrições para turmas de outono e verão

MAIO
• Prazo final de depósito para novos alunos
1º de Maio
• Provas finais
• Mudar-se das residências
• Cerimônias de Formatura
salemstate.edu/commencement

JUNHO
• Os alunos regressantes não receberão copia
física de sua concessão de ajuda financeira.
Após o primeiro ano, todos os prêmios de auxílio
financeiro serão postados e acessados através da
conta Navigator do aluno
• Orientações para alunos novos e transferidos
• Inscrição para formatura no semestre de Outono
está disponível
1. S alemstate.edu/movein
2. Os passes de estacionamento são para alunos
itinerantes ou alunos residentes veteranos que
são elegíveis para estacionar no campus.
3. Atualizações nos planos de refeições
adicionarão mais dinheiro à fatura geral.
4. Os alunos têm vários compromissos
de matrícula. Verifique sua conta do
Navigator para ver seu compromisso
de inscrição específico.
5. Apenas para alunos novos e transferidos
elegíveis ou aqueles que atendem aos
requisitos no semestre da primavera e que não
foram cobrados no semestre do outono.
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