Definições e termos – Programas de Faculdade e Universidades
O que é um diploma em A.A. (Associate of Arts) ou um A.S. (Associate of Sciences)?
Os diplomas A.A ou A.S são também conhecidos como faculdades de 2 anos (a duração para concluir a
graduação se você estivesse na faculdade em tempo integral). Diplomas A.A. ou A.S. são oferecidos em
faculdades comunitárias, e em faculdades particulares locais. Faculdades normalmente conferem o diploma
de Associate of Arts Degree (A.A.) para estudos em artes liberais, ciências humanas e campos das ciências
sociais; e o diploma de Associate of Science (A.S.) para estudos nas áreas cientificas e técnicas. Todos os
diplomas em A.A./A.S. requerem cursos específicos (incluindo cursos em disciplinas básicas e cursos
relacionados as áreas específicas cursadas). O aluno deverá cursar e ser aprovado em todas as matérias para
graduar-se.

O que é um diploma em B.A. (Bachelor of Arts) e a B.S. (Bachelor of Science) ?
Os diplomas em B.A. e B.S. são também conhecidos como faculdades de 4 anos de duração para concluir a
graduação, se cursar a faculdade em tempo integral. O diploma Bachelor of Arts (B.A.) é normalmente
concedido para o curso de artes liberais ou humanas. O diploma Bachelor of Science (B.S.) é normalmente
concedido para curso na área de Ciências.
Estudantes que tem um diploma em A.A. ou A.S. podem aplicar para uma faculdade que oferece um
Bacharelado, contudo, um AA ou AS não é um requisito. Se o estudante for aceito, a faculdade usará alguns
ou todos os créditos que o estudante tenha em A.A. ou A.S., e contarão como créditos para o seu grau
Bacharelado. Porém, os estudantes devem observar cuidadosamente os requerimentos das faculdades de 4
anos nas quais estão interessados, porque nem todos os programas de Bacharelados aceitarão créditos de
faculdades de 2 anos.

O que é um Post Baccalaureate Teacher Licensure Program (PBTL)
A Commonwealth of Massachusetts tem vários níveis de licença para professor. O programa de Post
Baccalaureate Teacher Licensing (PBTL) é projetado para estudantes que tem o diploma (bacharelato)e está
procurando “Massachusetts Initial Teacher Licensure”. Este programa prepara candidatos para o segundo
nível, licenciatura inicial (Initial licensure). Um estudo mais aprofundado e pelo menos três anos de ensino de
sucesso com a licenciatura inicial, são elementos necessários para o nível final - o licenciamento profissional.

O que é um diploma M.A. (Master of Arts) ou M.S. (Master of Science)?
M.A. e M.S. diplomas são graus acadêmicos conferidos por uma faculdade ou universidade para estudantes
que completam pelo menos um ano do estudo prescrito (em uma área específica), além do diploma do
bacharelado. Estudantes com um diploma de mestre demonstram proficiência em um campo específico de
estudo ou em uma área de prática profissional. A nomeação de M.A. ou M.S. é conferido em face de que o
programa é baseado em cursos ou em pesquisa, ou também na combinação dos dois.

O que é um Certificado De Estudos Avançados (CAGS)?
O Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) é um certificado acadêmico pós-Mestre projetado para
estudantes e profissionais que procuram um programa de educação contínua para melhorar seu
desenvolvimento profissional em educação.
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O que é um Ph.D. (Doctor of Philosophy) ou Ed.D. (Doctor of Education) Diploma?
Ph.D. ou Ed.D. são as terminais de uma grau acadêmico concedido por universidades. Estes graus incluem
cursos na área escolhida pelo estudante, trabalhos escritos e exames orais, com ênfase na amplitude e
profundidade de conhecimento na área, e a conclusão de uma dissertação (uma pesquisa ou original que
contribua para o campo de estudo). Nos Estados Unidos o Ed.D. é geralmente concedido por uma Faculdade
de Educação de uma Universidade.

O que é um Programa de Certificação? (Certificate Program)
Algumas faculdades oferecem programas de certificação em educação infantil. Um certificado não é um
diploma, mas reconhece que você tomou um número determinado de cursos para atender certificado
específico (por exemplo: Early Childhood Education Certificate). A maioria dos programas de certificação
incluem os cursos necessários para qualificar como professor responsável por uma classe. Os cursos em um
programa de certificação muitas vezes se concentram em uma área específica (por exemplo: Educação
Infantil), e talvez não inclua em educação geral cursos como história ou matemática. Programas de
certificação geralmente estão integrados em um programa de Associate Degree

O que é um Certificado em Desenvolvimento da Criança? Child Development Associate
(CDA)?
O Child Development Associate (CDA) é uma credencial nacional do Conselho de Reconhecimento Profissional
(Council for Professional Recognition ) de Washington DC. Muitas faculdades oferecem cursos relativos ao
CDA. O CDA ajuda a um educador infantil a adquirir competência, conhecimento e habilidade para trabalhar
com crianças desde bebês até pré-escolares, maternais, pré-escolas ou em programas de cuidado familiar. O
programa do CDA enfoca Áreas de Competência (Competency Areas), que inclui saúde, a criatividade, a
disciplina (orientação), o relacionamento com as famílias, planejamento de currículo e profissionalismo. Este
treinamentos é oferecido para CEU (Continuing Education Units) ou créditos para faculdade dependendo do
programa que você estiver participando.

O que significa matricular?( to matriculate)
Matricular significa que você aplicou para um programa de graduação da faculdade, foi aceito no programa e
fez o compromisso de inscrição através do pagamento das taxas apropriadas e/ou declarou-se matriculado
para frequentar a faculdade. Se você está fazendo apenas um curso, mas não aplicou para ser aceito em um
programa de graduação da faculdade, você não está matriculado. Matricular-se é muito importante , porque
permite que você receba ajuda financeira (Financial Aid) ou bolsas de estudos do Estado (EEC ) e também
ajuda para receber outros serviços da faculdade. Depois de matricular-se, há uma expectativa de que você
estará tomando curso(s) semestre, outono e primavera, até você graduar-se. É importante notificar à
faculdade se você não está cursando um semestre. Ficando inativo você terá que reaplicar.

O que é uma avaliação/exame de colocação (Assessment/Placement Test)?
Muitas escolas exigem que os alunos ao entrarem façam um exame de colocação ou uma avaliação. Você não
precisa estudar para este exame. A escola está apenas tentando ter uma idéia da sua proficiência na escrita e
em matemática, para que eles possam corretamente aconselhá-lo sobre quais cursos tomar com base em
suas habilidades de escrita e matemática. Em alguns casos poderá ser necessário fazer um curso de apoio, não
contando créditos nesta área, para garantir que você será capaz de acompanhar os requisitos do curso.
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O que é a inscrição (Registration)?
Inscrição é o processo de seleção e matrícula das classes, pagando as taxas requeridas por classe matriculada.
Os estudantes que recebem alguma forma de ajuda financeira, precisarão discutir o processo de pagamento
com a faculdade para garantir que a ajuda financeira seja colocada na sua conta apropriadamente.

O que é um” major”( concentração)?
Um “major “(também chamado de concentração) é o campo principal de estudo ou área na qual o estudante
pode se especializar enquanto aspira o diploma universitário. Os estudantes tomarão cursos no núcleo
curricular da sua área de concentração para obter uma base de conhecimento e uma mostra nesta área de
especialização. Decidir sobre a concentração ajuda o estudante a focar e dedicar-se ao desenvolvimento de
sua carreira

O que é um ano acadêmico (Academic Year)?
Um ano acadêmico é geralmente dividido em 2 semestres: outono e primavera. Normalmente cada semestre
dura 15 semanas. A maioria da faculdades também oferecem cursos de verão. No entanto, estes cursos são
tomados em menos tempo (intensivos).

O que é um curso?
Um curso é uma série de palestras, laboratórios ou outro assunto que fornece instruções sobre um tema
específico. Cursos podem ser ensinados de várias formas:
 Curso presencial tem lugar na sala de aula e com um instrutor e um grupo de estudantes .
 Curso On-line ocorre através de um computador em um website, com o instrutor e os estudantes
participando totalmente on-line.
 Curso híbrido é uma combinação dos cursos presencial e do curso on-line . A classe se reúne face-aface várias vezes durante o semestre, e faz o restante dos trabalhos on-line.
 Cursos à distância: cursos onde são enviados materiais de leitura e/ou um CD aos participantes; e os
trabalhos solicitados devem ser concluídos dentro do prazo determinado. Isto não é um curso on-line.
O instrutor poderá usar telefone ou e-mail para conversar com os estudantes e prover apoio.
Para cada curso ministrado pela faculdade, há um número de créditos correspondente. Os créditos estão
estipulados no catálogo de cursos da faculdade.

O que significa um pré-requisito (Pre-Requisite)?
Alguns cursos têm uma exigência de pré-requisito como condições para matricular-se nestes cursos. Isto
significa que antes que você possa fazer alguns cursos, você deve fazer o curso anteriormente exigido. Por
exemplo: se você pretende fazer um curso sobre Observar, Anotar e Avaliar o Comportamento da Primeira
Infância, precisa fazer o curso Desenvolvimento e Crescimento da Criança em primeiro lugar. Alguns prérequisitos para fazer cursos: cursos de reforço em Inglês e/ou Matemática

O que é uma disciplina eletiva (Elective)?
Uma disciplina eletiva é um curso que não é necessário estar relacionado a sua área de concentração ou as
matérias básicas, mas seus créditos são aceitos. A maioria das faculdades irão restringir o número de eletivas
que um estudante possa fazer para concluir seu diploma.
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Quais são os requisitos de educação geral (General Education Requirements)?
Requisitos de educação geral são os cursos requeridos para obter um diploma o qual oferece uma educação
de base ampla. Disciplinas como: matemática, humanas, ciências e inglês são exemplos de matérias
generalizadas, cursadas na área de especialização em Educação Infantil.

O que é um crédito (credit)?
O crédito é a medida que a faculdade usa em horas de aulas. Uma faculdade dará créditos baseado no número
de horas que o curso oferece. Normalmente, um crédito vale 15 horas de aula real, portanto, um curso de 3
créditos significa que o estudante vai gastar 45 horas em sala de aula (ou 3 horas por semana durante 15
semanas). A faculdade irá especificar quantos créditos você precisa para receber um diploma. Se o curso que
você está requer 60 créditos de pós-graduação, e a faculdade oferece cursos de 3 créditos, você precisará
fazer 20 matérias para pós-graduação.

O que é estágio 1(Practicum)?
Um estágio é uma experiência de campo em que um indivíduo tem de ajudar alguém, observar, gravar dados e
assumir a responsabilidade limitada. Normalmente, o estágio ocorre ao longo de um curto período de tempo talvez uma vez por semana ou um certo número de horas por semestre. Um estágio na pré-escola faz uma
prévia ao estagiário sobre o mundo das crianças pequenas: seus níveis de desenvolvimento, comportamentos,
interações e estilos de aprendizagem.

O que é um estágio 2 (Internship)?
Um estágio é uma experiência de campo que normalmente envolve o trabalho por um determinado período
de tempo. É necessário que o estagiário use o seu conhecimento no campo para levar a cabo uma
responsabilidade específica. Como estagiário, o estudante permanecerá em uma colocação de campo por um
período de tempo, à medida que vai adquirindo cada vez mais responsabilidades na sala de aula com um
professor mentor.

O que é uma licença de professor (Teacher Licensure)?
Uma licença de professor é emitida a uma pessoa que, tendo completado um diploma de bacharel, passou os
testes de Massachusetts para Educador de Licenciatura, concluiu um programa de preparação de professores
aprovado pelo Comissário do Departamento de Educação, e atendeu a outros requisitos de elegibilidade
estabelecidos pelo conselho. A fim de ensinar em escolas da rede pública, um professor tem que se tornar um
professor licenciado. Para maiores informações sobre Teacher Licensure acesse:
http://www.doe.mass.edu/educators/e_license.html

O que é um professor não-licenciado (Non-Licensure Teacher Tract)?
Um professor não-licenciado é um professor que não passou os testes de Massachusetts para professor de
licenciatura, mesmo que ele ou ela tenha um diploma de BA/BS ou superior. Para os professores trabalharem
em creches ou programas de cuidado infantil em casas de famílias, não são obrigados a ter Teacher Licensure.

O que é o MTEL ( Teste para Licença de Professor em Massachusetts)?
O Massachusetts Tests for Educator Licensure® (MTEL®) programa foi iniciado pelo Departamento de
Educação Elementar e Secundária de Massachussetts (Mass Department of Elementary and Secondary
Education ) em 1998, como parte da nossa de reforma de educação para os professores que querem ensinar
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desde a pré-escola, jardim de infância até o décimo segundo (12) ano, geralmente em escolas públicas. O
programa MTEL inclui provas de comunicação e competência em leitura e escrita, assim como provas em
conhecimentos gerais. Os exames foram projetados para garantir que os educadores de Massachusetts
possam se comunicar adequadamente com os estudantes, pais/responsáveis, e outros educadores, e que
estejam bem informados sobre o conteúdo da licença que pretendem obter. Para maiores informações sobre
o MTEL acesse: http://www.mtel.nesinc.com/

O que é uma experiência baseada na área de estudos (Field-Based Experience)?
Experiências como a observação de várias salas de aula, pré-estágio, estágio/equivalente ao estágio,
aprendizagem, ou estágio administrativo os quais são componentes integrais de qualquer programa para
preparação de educadores. Experiências baseadas em áreas de estudo devem abranger uma série de períodos
dentro do ano letivo.

O que é GPA (Grade Point Average)?
O GPA é o método utilizado para calcular o valor numérico das letras que indicam a nota final de um curso. O
número real representa a média de notas de um aluno durante seu tempo em uma escola, e normalmente é
considerado pelo número de créditos concedidos para o curso inscrito. A maioria das faculdades usam o
sistema de 4 pontos, com a média máxima de 4.0 pontos, o qual é equivalente a receber um A em cada curso.
A escola irá adicionar ou subtrair uma quantia (entre 0.25 a 0.33) para mais ou menos da nota: portanto um Aseria igual a 3.75 - 3.67. Um B+ seria igual a 3.25 - 3.33. A sua nota final da matéria que você está cursando
será o seu GPA para o semestre cursado atualmente. O GPA cumulativo é o GPA de todas as matérias
cursadas no programa.

O que é um “histórico escolar”, transcrição (Transcript)?
Uma transcrição é uma lista das matérias cursadas e das notas obtidas pelo estudante durante o tempo na
faculdade. A transcrição oficial é emitida e enviada pela Secretaria Oficial da faculdade com a assinatura
original do funcionário responsável por esta área.

E se eu quiser me retirar de um curso (Withdraw)?
Todas as faculdades tem regras para cancelamento de uma matéria. No entanto, o estudante deve retirar-se
antes do prazo de cancelamento (cada faculdade tem prazos de cancelamentos diferentes). Uma vez que o
estudante tenha oficialmente cancelado a matéria, ele receberá uma nota “W”. Dependendo da escola e do
tempo que o estudante levou para cancelar a matéria o “W” poderá ser registrado como nota permanente do
estudante, e será escrito na transcrição do estudante; entretanto, isto não afetará o GPA cumulativo. O
estudante poderá tomar esta mesma matéria em outro semestre. Se o estudante não conseguir cancelar a
matéria dentro do prazo de cancelamento, ele ou ela receberá uma nota final “F” por esta matéria: a qual
afetará o GPA cumulativo do estudante.

O que é o preço dos cursos (Tuition)?
“Tuition” é o valor , por semestre, de um curso universitário. O valor de uma matéria é muitas vezes baseado
pelo número de créditos. Por exemplo, se uma faculdade cobra $200 por crédito, uma matéria de 3 créditos
custará $600. Em algumas faculdades, taxas adicionais serão aplicadas ao valor do curso. Estas taxas, serão
cobradas ao critério da faculdade. Elas talvez serão usadas em serviços estudantis, educacionais, operacionais,
etc.
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O que é ajuda financeira (Financial Aid)?
A ajuda financeira consiste em subvenções, bolsas de estudos, empréstimos escolares e convênios federais de
trabalho-estudo. O dinheiro recebido através de subsídios e bolsas não precisa ser reembolsado.
O empréstimo é um dinheiro solicitado pelo estudante para ajudar a cobrir suas despesas educacionais, e este
empréstimo precisa ser restituído -a maioria das vezes com juros. Empréstimos escolares concedidos aos
candidatos a FAFSA normalmente têm taxas de juros menores, melhores condições de pagamento e opções
mutuárias mais favoráveis ao estudante ou sua família do que os empréstimos privados. Federal Work-Study
(trabalho-estudo) é um programa subsidiado pelo governo federal que oferece oportunidades de emprego, a
fim de ajudar com as despesas educacionais. Federal Work-Study não é deduzido da conta da faculdade, e o
estudante tem que procurar seu próprio emprego dentro dos programas que participam do Work-Study .

O que é FAFSA?
A FAFSA “Free Application for Federal Student Aid” é um formulário gratuito que o estudante preenche para
solicitar ajuda estudantil Federal, tais como: subsídios federais, bolsas, empréstimos e trabalho-estudo. Na
maioria dos casos, todos os programas de ajuda ao estudante (tal como a bolsa escolar do EEC) têm a
expectativa de que o estudante se aplique através do FAFSA antes de aplicar para a bolsa de estudos. Para
aplicar para o FAFSA você necessitará uma copia da sua mais recente declaração do Imposto de Renda
(Income Taxes) para completar o formulário online. Para aplicar o FAFSA acesse: www.fafsa.ed.gov.

Que tipo de ajuda existe para entender como funciona o FAFSA?
Estudantes que precisam de ajuda para entender o processo de ajuda financeira (Financial Aid), FAFSA, e
terem uma compreensão geral sobre empréstimos escolares e bolsas, podem solicitar informações no Bessie
Tartt Wilson Student Loan Information Network acessando: www.btwic.org/resources/student-loaninformation-network/. O centro americano de planejamento e assistência ao estudante universitário (
American Student Assistance College Planning Center), oferece informações aos estudantes através de
recursos on-line no: (http://www.asa.org/default.aspx) e através de locais em Boston, Chelsea, e Brockton
(http://www.asa.org/plan/?WT.MC_ID=TERI-ORG). Além disso todas as faculdades e Universidades podem
fornecer apoio nesta área.

O que é um Acordo de Transferência / Articulação? Transfer/Articulation Agreement?
Um Acordo de Transferência/Articulaçāo (Transfer/Articulation Agreement), é um acordo entre faculdades. É
um entendimento de que uma faculdade irá aceitar os cursos creditados de outra faculdade em direção a seu
programa de graduação. Acordos de Transferência/Articulação, diferem de escola para escola, com base em
quantos créditos serão aceitos e que cursos especificamente serão creditados.

O que é Escritório de Assistência OSFA?
O Escritório de Assistência Financeira ao Estudante (Office of Student Financial Assistance ,OFSA) é o órgão
principal responsável pela gestão e supervisão de todos os programas de ajuda financeira estaduais; e
aconselha o Conselho de Educação Superior (Board of Higher Education) em questões de regulamentos e
auxílios financeiros referentes a Commonwealth of Massachusetts. OFSA é a agência que aprova as bolsas de
estudos do ECE. Maiores informações sobre OFSA acesse: www.osfa.mass.edu.
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O que é a bolsa de estudos ECE (ECE Scholarship)?
A bolsa de estudos do ECE foi criada para aumentar a qualidade e acessibilidade dos professores e
educadores que trabalham com crianças, em um ambiente inclusivo, incluindo programas para bebê/crianças
pequenas, pré-escolares e crianças em idade escolar. O propósito da bolsa é oferecer assistência financeira
para pessoas que estão atualmente trabalhando na área de educação infantil, incluindo também educadores e
provedores em programas que funcionam antes e depois do horário escolar, que querem inscrever-se em um
associado ou bacharelado em Educação Infantil. Para aprender mais sobre a bolsa de estudos do ECE acesse:
http://www.osfa.mass.edu/default.asp?page=ecescholarship

Quais são as Parcerias Regionais de Apoio ao Educador e Provedor (EPS)?
Para garantir que todos educadores em programas de educação infantil em Massachusetts tenham acesso a
um sistema de desenvolvimento profissional, o Department of Early Education and Care (EEC) criou o
Educator and Provider Regional Partnerships( Parcerias Regionais para Educadores e Provedores). Estas
parcerias proporcionam caminhos, orientando os educadores a obter maior competência profissional. Cada
parceria regional oferece cursos acadêmicos através de faculdades e universidades locais, e desenvolvimento
profissional formal que leva a unidades de educação continua(CEU). Para saber mais sobre Apoio ao Educador
e Provedor (EPS) Parceria Regionais acesse: http://www.mass.gov/edu/birth-grade-12/early-education-andcare/workforce-and-professional-development/educator-and-provider-support-eps-grant.html

O que são as Qualificações do Registro Profissional?
O Registro de Qualificação Profissional (PQ Registry) é um banco de dados onde os educadores que trabalham
em programas que atendem crianças, desde o nascimento até idade escolar, independente do lugar, pode
criar um perfil individual do educador. Educadores, incluindo assistentes, que trabalham com bebês, crianças
pequenas, pré-escolares, ou crianças em idade escolar em ambientes licenciados pelo EEC , são obrigados a
registrar-se e atualizar o seu registro anualmente. Para um educador candidatar-se a tomar cursos de
desenvolvimento profissional através do EPS Parceiros Regionais, ou candidatar-se a uma bolsa de estudos
pelo ECE, ele ou ela deve estar registrado no PQ Registry e ter um Número de Qualificações Profissionais
(Professional Qualification Number). Para maiores informações sobre o PQ Registry acesse:
https://www.eec.state.ma.us/PQRegistry/

”O que é um “área relacionada”(Related Field)?
As áreas relacionadas com a Educação Infantil podem incluir: desenvolvimento infantil, educação elementar,
humanísticas, psicologia, educação física, recreação, psicologia infantil, artes, assistência social e sociologia.
Para atender os requisitos do programa, os educadores terão que mostrar que têm cursos específicos para a
faixa etária das crianças que eles estão trabalhando.

O que é o Programa Bolsa Para-profissional Preparação do Professor (Paraprofessional
Teacher Preparation Grant Program)?
O Paraprofessional Teacher Preparation Grant Program oferece assistência financeira a residentes de
Massachusetts, que estão atualmente empregados como para-profissionais em uma escola pública de
Massachusetts , e deseja tornar-se certificado como professor em tempo integral. Para maiores informações
sobre o Para-professional Teacher Preparation Grant Program acesse:
http://www.osfa.mass.edu/default.asp?page=paraprofessional.
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O que é um Plano Individual de Desenvolvimento Profissional (Individual Professional
Development Plan)?
O Plano Individual de Desenvolvimento Profissional (IDPD) é um plano para ajudar o educador a desenvolver
um caminho acadêmico e profissional. The IPDP é baseado em uma avaliação individual do conhecimento,
competência, e habilidades, para então desenvolver um plano para favorecer seus objetivos e prioridades
individualmente. O IPDP fornece uma estrutura ao educador para desenvolver sua capacidade profissional,
juntamente com a garantia de que eles permanecem atualizados com relação ao conhecimento e práticas na
área.

Qual é a diferença entre Profissão e Assessoria Acadêmica para o Educador Infantil (Career
and Academic Advising for the Early Educator )?
Aconselhamento de carreira enfoca na escolha da profissão de um indivíduo. É um tempo para o educador se
reunir com o conselheiro, treinador ou supervisor para discutir opções de carreira na área de Educação e
Cuidado Infantil. Estas sessões ajudarão a orientar o indivíduo para entender o conhecimento profissional e
as habilidades necessárias para uma posição no campo da educação infantil.
Orientação acadêmica geralmente segue o aconselhamento de carreira e é um momento para o estudante
reunir-se com um profissional dentro de uma faculdade para ajudar o estudante a “navegar” pelo ambiente
acadêmico. Serão fornecidas informações e recursos ao estudante, que ajudarão a orientá-lo a tomar decisões
sobre as escolhas acadêmicas e de carreira. Em reuniões com um conselheiro acadêmico , o estudante será
apoiado na construção de seu programa acadêmico, fazendo a seleção de cursos e para completar os
requisitos para graduar-se.
No ensino superior, muitas vezes, o seu conselheiro discutirá as opções de carreira, e irá ajudá-lo a conectarse especialista de carreira na faculdade.

O que é um CEU (Unidade de Educação Continuada), a CEC (Competência Educação de
crédito) ou um PDP (ponto de Desenvolvimento Profissional)? CEU (Continuing Education
Unit), CEC (Competency Education Credit), PDP (Professional Development Point)?
Cada uma delas é uma unidade de medida usada na educação contínua além de uma grau, licença ou
certificado. Geralmente estas unidades, créditos ou pontos são baseados em 10 horas de participação em um
programa educação contínua reconhecido, com apoio e instrução qualificada.


O CEU (Continuing Education Unit) é o curso de desenvolvimento profissional educacional reconhecido
pelo Departamento de Educação Cuidado Infantil (EEC). A maioria dos treinamentos /workshops são
oferecidos por um mínimo de .5 CEU ou 5 horas de treinamento. A maioria das faculdades não aceitam
CEU para substituir cursos universitários.



O CEC (Competency Education Credit) é o desenvolvimento profissional educacional atualmente
reconhecido pelo Department of Health and Human Services Early Intervention. A maioria dos
treinamentos educacionais são oferecidos pelo mínimo 1.5 horas por uma única área de
competência.
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O PDP (Professional Development Point) é atualmente o desenvolvimento profissional educacional
reconhecido pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária (Department of Elementary and
Secondary Education). O treinamento educacional é oferecido por um mínimo de 10 horas e deve
incluir uma avaliação da aprendizagem do estudante.
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