Hormel Foods se compromete a
fornecer oportunidade de educação
universitária aos filhos dos inspirados membros da nossa equipe.

Começamos o programa num momento
em que pagar a faculdade está cada vez mais
difícil para muitas pessoas e as faculdades
comunitárias - a base de tantas comunidades
nos Estados Unidos - enfrentam dificuldades
para atrair matrículas.

As únicas exigências acadêmicas são que
o aluno seja graduado no ensino médio e
que cumpra os requisitos de admissão da
faculdade comunitária. Faremos parceria
com faculdades comunitárias em cidades
onde temos operações.

A partir do final deste ano, o programa
Inspired Pathways irá subsidiar dois anos de
mensalidades de programa de graduação
universitária aos filhos dependentes de todos
os membros da equipe da Hormel Foods nos
Estados Unidos, para turmas que forem iniciar
na faculdade em 2021-2022. O PROGRAMA

Além do programa de garantia de mensalidade,
serão fornecidos recursos do programa
e comitês de orientação comunitária
para proporcionar recursos aos alunos,
incluindo assistência com inscrições,
estágios e outras oportunidades de desenvolvimento de carreira.

Inspired Pathways foi concebido para incluir
todos os filhos dependentes dos membros
da equipe da Hormel Foods, não exigindo
obtenção de determinada pontuação nas
provas ou nota média (GPA).

Informe-se ou contate-nos no e-mail

HormelInspiredPathways.com
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Como participar
Informe-se ou contate-nos pelo e-mail

HormelInspiredPathways.com

Pais e alunos
Apresentamos aqui alguns detalhes impor• A instituição deve ser uma faculdade comutantes sobre o processo de inscrição e a crono- nitária na qual o aluno seja elegível para as
logia. Os detalhes completos podem ser conmensalidades no estado. Somente faculdades
sultados no site do programa ou por meio do
públicas sem fins lucrativos podem ser inseu contato de recursos humanos.
scritas. A faculdade deve ser uma instituição
norte-americana credenciada e listada no site
• Alunos podem se candidatar caso seus pais
oficial do Departamento de Educação dos EUA.
ou responsáveis legais sejam funcionários
qualificados para recebimento de benefícios
• A Hormel Foods fornecerá subsídio de mende meio-período ou de período integral da
salidade para até quatro semestres acadêmiHormel Foods por no mínimo 01 (um) ano a
cos de ensino de graduação. Os valores do
partir de 1º de novembro de 2021, para admis- subsídio serão calculados após a determisão no semestre de outono de 2021. Futuranação de todas as demais assistências finanmente, a exigência de um ano será a partir de
ceiras. Os alunos terão 4 anos (8 semestres
1º de agosto daquele ano.
acadêmicos) após concluírem o ensino médio
para usar todos os quatro semestres do subsí• As inscrições serão disponibilizadas em
dio de mensalidade.
novembro de 2020 para alunos que iniciarem
a faculdade no outono de 2021. Os alunos de- • Os alunos devem manter uma carga horária de
verão primeiro preencher, enviar e incluir sua
curso integral e manter boa situação acadêmiinscrição FAFSA. Sabemos que isso pode ser
ca na instituição acadêmica que estejam
um grande empreendimento, e forneceremos
frequentando.
recursos para ajudar pais e alunos no processo • Alunos que frequentem as escolas de ensino
• Os candidatos devem demonstrar, através
do envio de seus relatórios de Informe de
Auxílio Estudantil FAFSA, juntamente com o
requerimento, que se inscreveram em todos os
programas de assistência financeira federais,
estaduais e municipais.

Comunidades
Nossas faculdades comunitárias ajudam a
criar a base de nossas comunidades inspiradas.
Estamos comprometidos em trabalhar com
nossa comunidade local para tornar este
programa o mais bem-sucedido possível.

médio de Austin ou Pacelli devem primeiro se
inscrever para a bolsa de estudos da Austin
Assurance no site Austin Assurance.org, que
paga as mensalidades e taxas do Riverland
Community College.

Quer ajudar no programa?
• Participe de um Comitê Consultivo Comunitário
• Torne-se um treinador/ mentor universitário
• Contate-nos em HormelInspiredPathways.com

HormelInspiredPathways.org
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