
    
 
                                   
                                                     
 
 
 
 
 

 
A partir do outono de 2016, a Marlborough High School, em parceria com Quinsigamond Community College (CCQ), vai 
oferecer os seguintes percursos universitários como uma opção para todos os alunos interessados, começando no ano 
júnior. Os alunos não precisam de participar do programa STEM antes de estar ano júnior para atender a estes cursos. 
  
Esta é uma experiência livre para estudantes da MHS. Todas as despesas, incluindo aulas, taxas, e materiais do curso são 
abordadas através da concessão CareerConnect Juventude fornecido pelo Departamento Federal do Trabalho e nossa bolsa 
beneficiaria, Jobs for the Future, Inc. 
  
Estes cursos são entregues pela facilidade da Marlborough High School durante o dia regular escolar e contam para os 
requisitos de graduação da Marlborough High School. A MHS atribuí estes cursos aos professores credenciados adjuntos. Os 
alunos que concluírem uma área irão ganhar até 12 créditos universitários em cada campo de estudo. Todos os caminhos 
alinham com o programa da MassTransfer que permite transportar créditos da CCQ para uma instituição de quatro anos. 

  
Todos os cursos da faculdade serão ponderados aos mesmos que os cursos de Colocação Avançada para fins GPA . 
 
O Accuplacer será administrado para garantir que os pré-requisitos são cumpridos. Além disso, MHS irá oferecer o ENG 096 
como um curso de ponte de verão para os estudantes que não demonstram uma pontuação de qualificação no exame 
Accuplacer . ENG 096 é um curso de não- crédito. 
 

 
Para mais informações sobre MassTransfer  visite,  

http://www.qcc.mass.edu/transfer/TransferPathways.html#degree 

  

 
Para mais informações sobre a economia de custos associados à via de faculdade comunitária visite 

http://www.usnews.com/education/blogs/student-loan-ranger/2011/05/18/starting-at-community-college-can-

save-thousands  

 
 

Sistema de informações de computação (CIS) / Tecnologia da Informação (IT) 
QCC/MHS Cursos                                                                 Pre requisitos                                       Linha do Tempo                    Créditos                                             

CIS 111 - Introdução a aplicação do 
microcomputador 

N/A Outono de 2016 3 

CIS 105 – Introdução da informação da tecnologia N/A Primavera de 2017 3 

* Cursos adicionais em CIS -percurso de 4 anos: ENG 101, ENG 102, MAT 123, MAT 124, PSY 101 ou SOC 101 (apenas 

uma das ciências sociais eletivo serão aceitos) 
Para mais informações sobre os sistemas de informações de computação, incluindo oportunidades de carreira, visite, 
 http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/computer-information-systems-transfer-option  
 

Ciência da computação (CS)                           
QCC/MHS Cursos                                                            Pre requisitos                               Linha do tempo                        Créditos 

CIS 111 - Introdução a aplicação do 
microcomputador 

N/A Outono de 2016 3 

ENG 101 - Composição I ENG 101 Placement Score  
ou ENG 096 

Outono de 2016 3 

ENG 102 – Composição II ENG 101 Primavera de 2017 3 

* É altamente recomendável que os estudantes considerem fazer cursos em AP Ciência da Computação nos anos juniores 
e seniores * Os alunos que se qualificam para AP em Cálculos no último ano não vão ser obrigados a tomar MAT 123 e 
124 MAT * Cursos adicionais no CS -percurso de 4 anos : PSY 101 e SOC 101 Para mais informações sobre a Ciência da 

Computação incluindo oportunidades de carreira , visite ,http://www.qcc.edu/academics/engineering-
technology/computer-science-transfer  

http://www.qcc.mass.edu/transfer/TransferPathways.html#degree
http://www.usnews.com/education/blogs/student-loan-ranger/2011/05/18/starting-at-community-college-can-save-thousands
http://www.usnews.com/education/blogs/student-loan-ranger/2011/05/18/starting-at-community-college-can-save-thousands
http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/computer-information-systems-transfer-option
http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/computer-science-transfer
http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/computer-science-transfer


    
 
                                   
 

Tecnologia de fabricação  
QCC/MHS Cursos                                                            Pre requisitos                               Linha do tempo                        Créditos 

CIS 111 - Introdução a aplicação do 
microcomputador 

N/A Outono de 2016 3 

MNT 100 – Segurança de fabricação.  N/A Primavera de 2017 3 

* Cursos adicionais em Manufaturarão 4-anos: ENG 101, ENG 102, MAT 123, MAT 124, PSY 101, SOC 101 
Para mais informações sobre a Tecnologia de fabricação incluindo oportunidades de carreira, visite,  

http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/manufacturing-technology   
 
 

Engenharia 
QCC/MHS Cursos                                                            Pre requisitos                               Linha do tempo                        Créditos 

ENG 101 - Composição I ENG 101 Placement Score 
or ENG 096 

Outono de 2016 3 

ENG 102 - Composição II ENG 101 Primavera de 2017 3 

*É altamente recomendável que os estudantes considerem fazer cursos de Engenharia nos anos juniores e seniors 

* Os alunos que se qualificam para AP em Cálculos no último ano não vão ser obrigado a tomar MAT 123 e 124 MAT  
* Cursos adicionais em Engenharia 4-anos: PSY 101 ou SOC 101 (apenas uma das ciências sociais eletivo serão aceitos) 
Para mais informações sobre a Engenharia incluindo oportunidades de carreira, visite,  
 http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/engineering  
 

 
Saúde Educação / Enfermagem (área medica) 
QCC/MHS Cursos                                                            Pre requisitos                               Linha do tempo                        Créditos 

ENG 101 - Composição I ENG 101 Placement Score 
ou ENG 096 

Outono de 2016 3 

ENG 102 - Composição II ENG 101 Primavera de 2017 3 

* É altamente recomendável que os estudantes considerem tomar Anatomia & Fisiologia e Biologia AP antes da 
formatura. Para mais informações sobre a Saúde / Educação Enfermagem incluindo oportunidades de carreira , visite ,
 http://www.qcc.edu/academics/healthcare/nurse-education  
 

 
Estudos gerais – Biotecnologia  

QCC/MHS Cursos                                                            Pre requisitos                               Linha do tempo                        Créditos 

ENG 101 - Composição I ENG 101 Placement Score 
ou ENG 096 

Outono de 2016 3 

ENG 102 - Composição II ENG 101 Spring of 2017 3 

* É altamente recomendável que os estudantes considerem tomar biotecnologia e biologia AP antes da formatura. Para 
mais informações sobre a Estudos gerais incluindo oportunidades de carreira, visite, 
http://www.qcc.edu/academics/general-studies/general-studies-biotechnology-option   
 

 
Descrições dos Cursos 
 
CIS 105 Introdução à Tecnologia da Informação 
Este curso fornece uma visão geral dos aspectos fundamentais da tecnologia da informação. Os tópicos incluem: 
hardware, sistemas operacionais , software, redes , segurança da informação , mídia interativa , e programação. 
O curso centra-se na definição de como cada área de TI refere-se a , e interage com , uns aos outros . Após a 
conclusão do curso , os alunos têm o conhecimento necessário para um estudo mais aprofundado na área de TI , 
bem como a compreensão do impacto da tecnologia na sociedade e organizações de todos os tipos . 
Conhecimentos e competências neste curso estão em carreira Cluster do núcleo de TI padrões nacionais 
publicados pelo Centro de Desenvolvimento da Educação ( EDC) . 
Créditos: 3 
 
 
 

http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/manufacturing-technology
http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/engineering
http://www.qcc.edu/academics/healthcare/nurse-education
http://www.qcc.edu/academics/general-studies/general-studies-biotechnology-option


    
 
                                   
CIS 111 Introdução aos aplicativos Microcomputador 
Este curso centra-se em conhecimento prático e experiências práticas básicas em processamento de texto, 
processamento de folha de cálculo , processamento de banco de dados e apresentação de software. Os alunos 
adquirem uma visão geral dos conceitos de computador, sistemas operacionais mais comuns de escritório de 
negócios , a Internet e a World Wide Web . 
Créditos: 3 
 
ENG 101 Composição I 
Este curso foca em como desenvolver habilidades de escrita essenciais incluindo a organização , exatidão, e 
apoio de ideias . Um projeto de pesquisa é necessária para produzir um ensaio documentado que integra 
materiais de Internet e fontes tradicionais de acordo com o formato disciplinar padrão. Os alunos desenvolvem 
e aguçam as habilidades interpretativas e analíticas necessárias para avaliar a equidade e adequação das fontes 
para o seu trabalho . 
Créditos: 3 
Pré-requisito: ENG 101 pontuação em Accuplacer ou conclusão bem sucedida de ENG 096 com um C ou melhor 
(oferecido no verão em MHS ) 

 
ENG 102 Composição II 
Este curso emprega textos literários para fornecer exemplos para os alunos a continuar e aperfeiçoar 
habilidades na escrita e leitura. Leituras indicadas incluem peças de teatro, poemas, romances, contos , 
narrativas épicas , ensaios pessoais e sátira . Atribuições da escrita enfatizam habilidades de leitura dos alunos e 
sua interpretação e análise de obras criativas . 
Créditos: 3 
Pré-requisito: ENG 101 

 
 
MNT 100 Segurança em Manufaturarão.  
Este curso fornece uma introdução aos princípios de segurança, orientações para a concepção do equipamento 
e explicações de por que certas práticas devem ou não ser seguido no ambiente de produção. Os alunos avaliam 
reações humanas em condições normais e anormais, e comparar as características necessárias para a condições 
de trabalho seguras para os padrões da indústria.  
Créditos: 3 


