
Brasileiros se preparam para processos seletivos de universidades
no exterior, que incluem exames de proficiência e até voluntariado

Aluno tipo
exportação

SERGIO CASTRO /ESTADÃO

NOEXTERIOR

Guilherme Soares Dias
ESPECIAL PARA O ESTADO

Há um grupo cada vez mais ex-
pressivo de estudantes que,
além de se preparar para os ves-
tibulares das universidades
brasileiras, também focam os
processos seletivos de institui-
ções estrangeiras, principal-
mente as dos EUA e Europa.

A maioria é aluno de esco-
las bilíngues, que se dedicam
desde o 9.º ano do ensino fun-
damental para ter boas notas
no colégio – um dos critérios
de seleção das universidades.

Apreparação inclui aindaes-
tudar para provas específicas
exigidas pelas universidades,
como conhecimentos gerais,
além de certificação de língua

estrangeira e voluntariado,
que conta pontos no exterior.
Nos EUA, além da prova de pro-
ficiência em inglês, o aluno faz
uma avaliação denominada
SAT (exame de aptidão esco-
lar, na sigla em inglês).

Segundo a coordenadora pe-
dagógica do ensino médio da
Escola Internacional de Alpha-
ville, Gláucia Franco, os alu-

Foco.
Buzzetto já
organizou
todos os
documentos
necessários
para
disputar
uma vaga
nos EUA
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GianaAndonini,coordenadora
doEstudarFora,programaque
ajudabrasileirosaentrarem
universidadesdoexterior

Oque éprecisoparaentrarem
umauniversidadedeponta? O

processoconsideradesempenho

acadêmico,engajamentoforada

sala,qualidades pessoais, comolide-

rança,enívelde inglês.Há exames,

masoresultado ésó uma parte.

Noúltimoano, seis brasileiros
entraramem Harvard. Comofoi
apreparação? Apoiamosquatro

delespor meiodoPrep Program,

queorienta eprepara oscandidatos.

Elesganhamummentor, umapes-

soaque fezgraduação foraouéame-

ricana,que oajudae oapoia.

Queconselhovocê dariaaos
interessados?Comece a se prepa-

rarcedo. O processode admissão é

holístico:épreciso ternotas euma

históriapessoal interessante. /GSD

3 PERGUNTAS...
EPITÁCIO PESSOA /ESTADÃO

nos que vão prestar vestibular
para universidades america-
nas têm de se atentar a fatores
que ultrapassam o estudo re-
gular. “Essas instituições pos-
suem uma visão mais abran-
gente do aluno. Uma das exi-
gências, por exemplo, é uma
redação sobre um desafio que
superou na vida”, afirma.

Leonardo Buzzetto, de 17
anos, que deseja cursar Enge-
nharia Química nos EUA, já se-
parou histórico escolar, carta
de recomendação da escola,
notas do SAT e certificado de
proficiência em inglês para
apresentar a seis instituições.
“Também vou fazer vestibula-
res no Brasil, mas prefiro uma
dessas universidades de exce-
lência”, diz. Ele tem até 1.º de
dezembro para mandar todos
os documentos. As respostas
chegam até junho de 2014 e as
aulas começam em agosto.

Na Alemanha, o processo
seletivo é mais parecido com o
americano do que com o brasi-

leiro – considera a história do
candidato e a nota é apenas
um dos aspectos. No Colégio
Humboldt, de origem alemã,
os estudantes se preparam
quatro semestres para o exa-
me, cursando um ano a mais
após o 3.º ano do ensino mé-
dio. Segundo o vice-diretor do
Colégio Humboldt, Hans Wag-
ner, a grade da escola prepara

o aluno para o vestibular na
Alemanha, chamado de Abitur
– mais exigente que o do Bra-
sil. Todos os anos, de 16 a 25
alunos do Humboldt fazem o
exame.

Esporte. Juliana Valente dos
Santos Seabra, de 15 anos, que
cursa o 2.º ano do ensino mé-
dio, aposta no tênis para che-

gar a uma universidade ameri-
cana. “Não vou prestar vesti-
bular no Brasil. Nos EUA,
além das universidades serem
mais fortes, é possível conci-
liar com competições esporti-
vas, o que é impossível por
aqui.” Juliana tentará bolsa es-
portiva e ainda não decidiu se
cursará Administração ou
Marketing Esportivo.

Concorrência. Alunos do Humboldt vão disputar o processo alemão: exigência maior
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 out. 2013, Estadão.EDU, p. 14-15.




