
Universidades criam programas de verão
para jovens do ensino médio que gostariam
de, no futuro, estudar na instituição

Curso
nos EUA
é ‘vitrine’

Bárbara Ferreira Santos

Fazer universidade no Brasil
ou no exterior? A dúvida é ca-
da vez mais comum entre estu-
dantes do ensino médio no
País, principalmente depois
que aumentou a procura de
grandes universidades estran-
geiras por alunos brasileiros
com bom desempenho acadê-
mico e que as informações so-
bre como obter bolsas de estu-
do se disseminaram.

Nos Estados Unidos, insti-
tuições têm selecionado cada
vez mais brasileiros para seus
programas de verão, que ocor-
rem entre julho e agosto. O ob-
jetivo é mostrar aos poten-
ciais alunos como funcionam
as universidades e também
buscar jovens de talento.

Diferente dos tradicionais
cursos de férias, voltados ao
ensino de inglês, esses progra-
mas de universidades como

Yale, Harvard, Wellesley,
Wheaton e Notre Dame são fo-
cados nos alunos de ensino
médio e oferecem aulas com
docentes das universidades,
atividades de pesquisa e mora-
dia no câmpus, além de ativida-
des culturais e esportivas.

Os processos seletivos co-
meçam agora em dezembro e
têm fases semelhantes aos do
recrutamento para a gradua-
ção. O aluno tem de escrever
umaredação contando suas ex-
periências acadêmicas e pes-
soais e o porquê do interesse
pelo curso. Tem de compro-
var que sabe falar bem inglês
(no mínimo, nível intermediá-
rio avançado) e mostrar o his-
tórico escolar, cartas de reco-
mendação de professores e
comprovantes de atividades
extracurriculares. Em alguns
casos, representantes das ins-
tituições fazem entrevistas
pessoais com os candidatos.

Os custos de cada progra-
ma de verão podem variar de
US$ 3 mil a US$ 6 mil, mas alu-
nos com boas notas que com-
provem que não têm condi-
ções de pagar podem conse-
guir bolsas de até 100%.

Da periferia para o mundo.
Foi com uma bolsa integral
que Gustavo Torres da Silva,
de 16 anos, que cursa o 2.º ano
do ensino médio, conseguiu
participar do programa de ve-
rão da Universidade Yale, o Ex-
plo, e conhecer os cursos de
Engenharia Mecânica e de Ad-
ministração na instituição.

Morador do Capão Redon-
do, na periferia de São Paulo, e
estudante de escola pública
até o 9.º ano, Torres não imagi-
nava que pudesse um dia estu-
dar no exterior. “Achava que
era impossível, mas, depois
que eu fui, fiquei com vontade
de arriscar fazer a graduação”,

afirma. Agora, direciona seus
estudos no Colégio Santo
Américo, onde é bolsista pelo
Instituto Ismart, para os vesti-
bulares americanos.

É também o que faz Pedro
Henrique Cardoso Navar-
ro, de 16 anos, que foi nes-
te ano para a Universida-
de de Notre Dame pelo
programa iLED. Ele
também é bolsista do
Ismart, no Colégio Ui-
rapuru, em Sorocaba
(SP). Durante a viagem,
aprendeu mais sobre En-
genharia – o curso
que deseja fazer.
Seu foco se tor-
nou estudar
em uma uni-
versidade es-
t r a n g e i r a .
“Agora sei
que isso será
possível se eu
me preparar.”

Foco.
Pedro Navarro
(acima) foi para
a Notre Dame e
Gustavo Torres
(abaixo), para
Yale
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● Os programas de verão para
alunos do ensino médio são
uma espécie de “vitrine” dos
alunos brasileiros para as uni-
versidades e vice-versa. Partici-
par de um curso como esse po-
de contar pontos no application

da graduação (processo de ins-
crição e seleção de alunos), em-
bora não garanta uma vaga no
ensino superior, explicam recru-
tadores. E os estudantes do Bra-
sil que vão para os EUA têm cha-
mado atenção. “Recebo avalia-

ções extremamente positivas
dos brasileiros que vão para o
iLED”, afirma Leticia Foerster,
representante do escritório in-
ternacional da Universidade de
Notre Dame. Nos processos se-
letivos, é importante que o estu-

dante dê atenção especial para
a redação (essay), especifican-
do quem é e contando as expe-
riências acadêmicas e pessoais
pelas quais passou. “Os selecio-
nadores não analisam só o de-
sempenho acadêmico, mas tam-

bém a vontade do aluno”, expli-
ca Anelisa Macedo, recrutadora
de Yale, Wellesley e Wheaton.
Outras informações: anelisama@
hotmail.com (programa Explo)
e leticia.foersterarruda.1@nd.
edu (programa iLED). / B.F.S.
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Na prática

FUTURO
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“Nos cursos de
férias você
conhece pessoas
focadas e adquire
bons contatos
profissionais”

Arthur Vahia
fotógrafo, largou a
Engenharia após workshop

Cursos rápidos podem ajudar na
hora de decidir rumo profissional

Férias focadas
na carreira

❛❛

FUTURO

Marina Azaredo

Um curso de férias mudou o
destino do fotógrafo Arthur
Vahia, de 24 anos. Ele tinha 19
anos e cursava Engenharia Elé-
trica na Faculdade de Engenha-
ria São Paulo (Fesp), quando
decidiu fazer um workshop de

fotografia nas férias. “Eu nem
tinha câmera naquela época,
mas uma amiga me levou e
aquilo deu uma iluminada na
minha cabeça”, conta.

Depois de um ano, ele lar-
gou Engenharia e foi estudar
Fotografia na Universidade
Paulista (Unip). A faculdade

não foi adiante – Arthur resol-
veu abandonar o curso depois
de dois semestres –, mas a pro-
fissão ficou. Hoje, ele trabalha
com eventos, desfiles e foto-
grafia de moda. “Sempre tive
um lado artístico e percebi que
poderia me expressar por
meio da fotografia. Então, re-
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● Fotografia: NoçõesBásicas
EscolaSãoPaulo.Tel.: (11)3060-3636
R$400+3parcelasdeR$400
13a 22dejaneiro

● Solteo verbo:AArtedaEscrita
ESPM.Tel.: (11)5085-4500
R$990para inscriçõesaté10dejaneiro
20a23dejaneiro

●ModaeComunicação,comVivianWhiteman
EscolaSãoPaulo.Tel.: (11)3060-3636
R$330+2 parcelasdeR$330
27a31dejaneiro

● Ilustração
QuantaAcademiadeArtes. Tel.: (11) 3214-0553
R$330
20a24dejaneiro

● CozinhaBrasileira
SenacAclimação. Tel.: (11) 3795-1299
R$753
9a13dedezembro

Sugestões
solvi arriscar”, lembra Arthur.

Para quem ainda está em dú-
vida sobre qual profissão se-
guir, a boa notícia é que as fé-
rias de verão estão chegando e
não faltam opções de cursos
em São Paulo, em universida-
des ou escolas de cursos livres.

“Quem faz um curso de fé-
rias normalmente escolhe
uma área de seu interesse, que
lhe dê prazer. E é possível des-
cobrir algo significativo ao fa-
zer um curso rápido”, diz Valé-
rio Arantes, professor do De-
partamento de Psicologia Edu-
cacional da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp).

A estudante de Negócios da
Moda Caroline Kanesaki Ishii,
de 20 anos, sempre soube que
gostava do assunto, mas foi
nas últimas férias de julho que
ela decidiu qual área seguir
dentro da profissão. “Fiz 12 cur-
sos na Escola São Paulo. Foi
um mês que abriu muito a mi-
nha mente. Um dos cursos foi
Produção de Moda, que eu

nem sabia que existia. Hoje,
trabalho com isso”, diz ela,
que é produtora de moda de
uma assessoria de imprensa.

Entre os cursos que Caroli-
ne fez estão Vitrinismo Perso-
nal Shopper, Web Writing e Fo-
tografia de Moda. Além do
aprendizado, ela conta que a
experiência lhe proporcionou
novas amizades e uma extensa
rede de relacionamentos. “Eu
chegava às 7h à escola e ia em-
bora às 22h. Além dos amigos,
fiz contatos profissionais im-
portantes. Foi por meio de um
desses contatos que consegui
emprego”, lembra.

Inspiração. A idealizadora da
Escola São Paulo, Isabella Pra-
ta, conta que há muita gente
buscando “se encontrar” na es-
cola. “Temos alunos que estão
pensando em estudar Cinema
e vêm fazer algum curso antes
para conhecer mais a área, por
exemplo.” Por isso, ela acaba
recebendo muitas visitas de

pais de alunos. “Quando um ca-
sal de médicos tem um filho
que quer ser fotógrafo, é natu-
ral que exista essa preocupa-
ção. Então eles vêm averiguar
o conteúdo dos cursos”, diz.
De acordo com ela, os cursos
de férias são procurados prin-
cipalmente por três perfis de
pessoas: quem está interessa-
do em cursos mais rápidos,
quem está passando férias em
São Paulo e o paulistano que
prefere ficar na cidade duran-
te o período de descanso.

Entre opções como Gastro-
nomia, Escrita Criativa, Foto-
grafia, Ilustração e Moda, mui-
ta gente pode acabar “se en-
contrando”. “Um curso rápi-
do pode ser uma fonte de infor-
mação para quem quer saber
mais sobre uma área. Além do
conteúdo, conhecer pessoas
da área também ajuda na hora
de decidir um rumo profissio-
nal”, recomenda Fabiano Sil-
va, professor de Orientação
Profissional do Mackenzie.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 2013, Caderno Edu, p. 14-18.
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