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Why did you choose Cascadia over other colleges?

I chose Cascadia because it was one of the best schools in my search when I was looking for a 
school here in Washington, also I was referred by a friend that studies here at Cascadia.

How has Cascadia helped you with your career goals/plans?

Cascadia helped me in both ways, first I started as an English student here, and the english program 
provided me the foundation needed so I could move on to college level classes, beyond that 
Cascadia has also helped me to prepare for my career, the classes that I took are crucial for my 
development, therefore I am always closer to goal. 

What resources and/or activities did you find helpful at Cascadia?

I have a few resources that I took advantage of, such as advising, mentoring, open channels with 
Professor and staff, and for activities I basically tried to use everything that was available for me on 
Campus, like intra-mural activities, library, sport courts and computers.

What advice would you offer future students?

I would definitely recommend that you try new things when you 
are on campus, the best thing about here is that this campus is 
diverse, you learn new things every day, in-class and outside of 
the classroom, make friends, study hard and enjoy your time here, 
as a bonus our campus in located in an amazing place, lots of 
trees, green areas, nature and even wildlife.
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Por que você escolheu Cascadia em detrimento de outras faculdades?

Eu escolhi o Cascadia porque foi uma das melhores escolas que eu consegui encontrar nas minhas 
pesquisas aqui no estado de Washington, e também porque eu fui recomendado por uma amiga 
minha que estuda aqui.

Como a Cascadia ajudou você com seus objetivos / planos de carreira?

Cascadia me ajudou das duas maneiras, primeiro eu comecei como um estudante de Inglês, e 
o programa de Inglês me deu a base necessária para que eu pudesse ingressar nas aulas de 
faculdade, além disso, Cascadia também me preparou para a minha carreira, as aulas que eu peguei 
são cruciais para o meu desenvolvimento, portanto eu estou cada vez mais perto das minhas metas.

Quais recursos e / ou atividades você achou úteis na Cascadia?

Eu tenho alguns recursos que eu tomei vantagem, advising(conselheiro(a) acadêmico(a) da 
faculdade), mentoria, canais abertos com Professores e staff da escola, e quanto a atividades eu 
tentei usar tudo que estava disponível no campus, como atividades intra-murais, biblioteca, quadra 
de esportes, e computadores.

Que conselho você daria a futuros alunos?

Definitivamente eu recomendaria que você tentasse coisas 
novas no campus, a melhor coisa sobre o campus e que há muita 
diversidade, você aprende coisas novas todos os dias, dentro 
da sala de aula e fora dela também, faça amizades, estude 
bastante, e aproveite seu tempo aqui, e um bônus, nosso campus 
é localizado em uma área incrível, muitas árvores, áreas verdes, 
natureza e vida selvagem.


