
 

 

 

 

  



 

 

 

 

"Todos os nossos sonhos podem se realizar, se tivermos a 

coragem de persegui-los" 

                Walt Disney 

 

Com essa frase de Walt Disney, iniciamos este livro mostrando que você, 

que teve a iniciativa e a coragem de começá-lo, já está na frente de milhares 

de pessoas. 

Por mais difícil que o processo de estudar no exterior seja, você deve ter 

consciência, até o fim de sua jornada, de que seu esforço e coragem valerão 

a pena. Mesmo que esteja parecendo, este não é um livro de motivação, 

apenas acreditamos que você deve ter essas palavras em mente até o fim do 

seu trajeto. 

Ao longo do livro, você terá uma visão muito mais ampla de todos os 

temas da application (processo de entrada em cursos de graduação em 

universidades estrangeiras) além do fato de aprender conceitos e dicas muito 

importantes para se dar bem durante sua jornada. 

Portanto, te convidamos a embarcar conosco nessas páginas que, com 

certeza, vão te auxiliar a ir do Brasil para o mundo! 
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Sobre o Passaporte Estudantil 
 

Seja pela vontade de estudar nas melhores instituições de ensino do 

mundo ou simplesmente pela vontade de evitar um futuro em meio às 

dificuldades da realidade brasileira, cada vez mais estudantes traçam 

caminhos que os levam a uma vida acadêmica nos Estados Unidos, Canadá, 

Inglaterra e outros países com uma educação superior de qualidade. 

Apesar da grande procura por oportunidades internacionais, é fato que 

as fontes e opções de estudo em português em relação aos aspectos 

necessários para ingressar em um curso de graduação no exterior são 

bastantes restritas. 

Sendo assim, nós, Gabriel Thiessen, Lauren Capucci e Thomas 

Trevisan, fundamos o Passaporte Estudantil, um projeto que tem como 

principal objetivo fornecer diversas dicas e suporte sobre tudo aquilo que você 

precisa saber para conseguir ingressar em um curso de graduação na 

universidade que você deseja no exterior. 

Para isso, postamos constantemente no Instagram e no nosso site, 

informações sobre todo o processo de application: como melhorar seu perfil, 

provas padronizadas, essays, atividades extracurriculares, particularidades de 

cada universidade, documentos necessários e diversos outros temas que são 

super válidos de saber antes de tomar decisões quanto ao seu futuro 

acadêmico. Visando prover essas informações de maneira descontraída e 

interessante, nós postamos entrevistas, fatos rápidos e textos que irão 

diversificar seus métodos de aprendizado. 

  

https://www.instagram.com/passaporte.estudantil/
https://www.instagram.com/passaporte.estudantil/
https://www.passaporteestudantil.com/


 

 

 

O Glossário do application 
 

Antes de aprofundar seus conhecimentos a respeito de todo o 

application, elaboramos um glossário exclusivo que vai fazer você 

compreender o que significam alguns dos termos mais importantes quando o 

tema é estudar fora. 

 

Application: 

Application é o processo de aplicação para universidades estrangeiras, 

em que você submeterá seus dados - tanto pessoais quanto acadêmicos 

-  através de uma plataforma online, para as universidades nas quais você 

deseja estudar. O application é constituído de múltiplas etapas e fatores, por 

isso explicaremos cada um deles. 

 

Major: 

Major é o nome em inglês dado para o curso que você irá fazer na sua 

graduação e pretende se especializar para seguir como sua carreira 

profissional. Se você é formado em biologia, por exemplo, significa que você 

tem uma “Major in Biology”. Para dizer o que você está cursando, diga “I am 

majoring in (major)”. 

 

College List: 

College List é a lista de universidades para as quais você irá aplicar. 

 

Campus: 

   Campus é toda a área de uma universidade, englobando seus 

prédios, acomodações, salas de aulas, pátios, etc. 

 

Regular decision: 

O regular decision é o tipo de application padrão; o aluno aplica para a 

faculdade no tempo regular e pode aplicar para quantas faculdades ele quiser. 



 

 

 

O aluno também não tem comprometimento com nenhuma faculdade. Além 

disso, a chance que um aplicante possui de entrar em uma universidade em 

regular decision é igual à taxa de aceitação publicada pela universidade. 

Early Decision: 

Early decision é um tipo possível de application, em que a aplicação é 

realizada antes da aplicação regular (ou regular decision) e você, sua família 

e sua escola deverão assinar um contrato de comprometimento, no qual você 

afirma que irá estudar obrigatoriamente na universidade para qual aplicou em 

early decision, caso seja aceito. Devido a sua aplicação antecipada, você 

receberá seu resultado antes. Tendo sua aceitação, você deve retirar a sua 

application para as demais universidades. A única exceção para não ir para a 

universidade na qual você aplicou em early decision é caso você não tenha 

condições de pagar o curso. 

Por isso, utilize esse método a seu favor: aplique para a sua universidade 

dos sonhos - sua primeira opção - através de early decision, já que essa forma 

de aplicação aumenta as suas chances de aceitação, mas deve ser feita antes 

e restringe outras opções. 

Nota: nem todas as universidades possuem esse tipo de application. 

Early Action: 

Early action é uma application similar a early decision, a qual é feita antes 

da aplicação regular e você recebe seus resultados antes. Se você aplicar em 

early action, você terá mais chances de ser aceito. Entretanto, diferentemente 

da early decision, suas chances não aumentam tanto e você não é obrigado a 

ingressar na universidade caso você for aceito. 

Esse tipo de application também é recomendado apenas para 

universidades que você sonha em ir, já que deverá se organizar para mandá-

la antes da regular. 

Nota: nem todas as universidades possuem esse tipo de application. 

  

Restrictive Early Action: 

O restrictive early action é semelhante a uma early action, mas você não 

pode aplicar para outras universidades em early action ou early decision, 

apenas para a que você escolheu. Da mesma forma como as outras 

applications, utilize essa opção apenas para universidades que você sonha 

em ingressar. 



 

 

 

Nota: nem todas as universidades possuem esse tipo de application. 

  

Non-restrictive early action: 

Non-restrictive early action é um tipo de early action na qual caso o aluno 

opte por realizá-lo para qualquer universidade, ele poderá aplicar em early 

action ou early decision para outras instituições. 

 

Rolling decision: 

Rolling decision é um tipo de application que algumas universidades 

adotam, na qual as vagas da faculdade vão se preenchendo conforme as 

applications vão entrando; logo, ela é diferente da forma normal de application, 

em que você manda sua aplicação até a data limite e todas são corrigidas no 

mesmo período. Esse processo é mais comum em faculdades públicas nos 

Estados Unidos. Vale destacar que o aluno tem uma chance maior de ajuda 

financeira e de entrada se ele entregar a application mais cedo. 

 

Scholarships: 

As scholarships são bolsas de estudos dadas pelo governo, 

organizações, empresas privadas e faculdades. Ao enviar a application, o 

aluno já pode ser automaticamente considerado para várias scholarships da 

universidade, mas as vezes é preciso enviar uma aplicação separada para o 

próprio programa de bolsas de estudos. Sobretudo, as scholarships podem 

variar muito em valor. 

 

Merit Scholarships: 

Merit scholarships são bolsas dadas pelas próprias universidades ou 

outras organizações baseadas na performance acadêmica do aluno, ou seja, 

o GPA e o ACT/SAT do aluno. Esse é o tipo mais comum de bolsas dadas 

pelas faculdades 

 

Renewable Scholarships: 

Renewable scholarships são bolsas que podem ser renovadas depois 

de algum tempo na faculdade. Elas não são garantidas pelos quatro anos de 



 

 

 

graduação, mas a faculdade pode oferecer ao aluno mais ajuda financeira se 

ela quiser renovar a bolsa. 

 

Non-renewable scholarships: 

     Non-renewable scholarships são bolsas que não podem ser 

renovadas depois de algum tempo na faculdade. Elas duram um certo período 

pré-estabelecido pela universidade. 

 

Financial Aid: 

O financial aid é uma forma de auxílio econômico baseado na 

necessidade financeira do aplicante; o financial aid é feito para alunos que 

realmente precisam e dependem desse desconto para estudar na 

universidade. Ademais, o financial aid é calculado pela universidade baseado 

no último imposto de renda da família do aluno. 

 

Need-Blind Financial Aid: 

Quando uma universidade se declara need-blind para o seu financial aid, 

significa que ela não irá levar em consideração se o aluno precisa de financial 

aid na hora de decidir se o aluno será aceito ou não, o que não prejudicará as 

suas chances de ingresso em seu curso desejado. 

 

Need-Aware Financial Aid: 

   Quando uma universidade se declara need-aware para o seu 

financial aid, significa que ela irá levar em consideração se o aluno precisa de 

financial aid na hora de decidir se o aluno será aceito ou não, o que pode 

prejudicar as suas chances de entrada. 

 

Liberal Arts Institutions: 

Quando uma universidade se diz uma Liberal Arts Institution, quer dizer 

que a faculdade acredita em uma educação completa para os seus alunos, ou 

seja, não só focada na área de interesse ou no major específico. Geralmente, 

universidades liberal arts tem um core curriculum (currículo específico comum 



 

 

 

a todos os alunos da instituição, que deve ser adotado independente do major 

do aluno). 

 

Research Institution: 

Quando uma universidade se diz uma Research institution, quer dizer 

que a universidade acredita que a pesquisa científica deveria ser 

implementada no currículo dos seus alunos e que os currículos deveriam ser 

mais concentrados nas áreas de interesse ou majors dos estudantes. 

Geralmente, universidades research são mais focadas nas exatas. 



 

 

 

Conhecendo o Livro 
 

É Possível 

Às vezes, a vida irá nos apresentar obstáculos que parecem ser 

invencíveis. Em um caso mais relacionado ao contexto do livro, poderíamos 

dizer "passar em uma universidade com 4% de aceitação". Se você ficar 

travado nos números, certamente irá parecer impossível. Mas, às vezes, para 

alcançarmos o almejado, basta ir atrás e fazer acontecer. Se você parar para 

pensar, ao ler este livro você já está tornando a impossibilidade um estimulante 

para a materialização dos seus sonhos. 

 

Nossas referências  

Para escrever este livro, nós nos baseamos em todas as informações 

que aprendemos sobre o processo de application para os Estados Unidos 

após anos de estudos. Além disso, conversamos com estudantes brasileiros 

que já estudam no exterior para saber suas histórias, buscando entender o 

que eles fizeram para receber suas aprovações em excelentes universidades 

(como Northwestern, Yale, Northeastern, Georgia Tech, etc.), quais as 

técnicas eles utilizaram para fazer as provas padronizadas, como eles 

montaram as college lists deles, quais suas principais dicas, etc. Em suma, 

grande parte do que será abordado neste livro é diretamente relacionado ao 

que estudantes brasileiros que já estudam em algumas das melhores 

universidades do mundo fizeram. 

 

O estilo de escrita 

Acredito que você já teve que ler livros maçantes para a escola, os quais 

não apresentavam nenhuma forma de conexão com o leitor e que pareciam 

ser blocos de letras intermináveis e sem sentido. Se você já passou por isso, 

fique tranquilo, pois isso não irá acontecer por aqui. Durante o livro, você irá 

perceber que buscamos constantemente manter um contato direto com você. 

Isso tornará o processo de leitura muito mais dinâmico, direto e interessante. 

Além disso, você irá encontrar esquemas e imagens para explicitar assuntos 

altamente relevantes e deixar o mais visível possível aquilo que queremos te 

passar. 

 



 

 

 

A organização 

Agora que você já entendeu a forma como o livro foi escrito, falta 

entender como organizamos os pontos que serão abordados. Nesse caso, 

como mencionado, nós buscamos apresentar tudo aquilo que é importante 

para você ter em mente durante o processo de application. Então, todos os 

capítulos foram feitos em ordem cronológica. Por exemplo, o segundo capítulo 

"Por que estudar no Exterior" e tudo que está escrito nele, contém os primeiros 

aspectos, pensamentos, e elementos que você deve organizar para estar apto 

para o processo de estudar no exterior. No capítulo "Montando sua College 

List", nós escrevemos sobre tudo aquilo que você precisa saber para escolher 

as suas universidades dos sonhos. Ou seja, algo que deve ser feito após os 

aspectos apresentados nos capítulos prévios. Resumindo, tudo está 

organizado em ordem cronológica de modo a facilitar os seus estudos e 

entendimentos a respeito de todo o processo de application. Melhor assim, 

não?  

 

Aproveite  

Após essa breve explicação sobre a estrutura do livro, só temos uma 

coisa a dizer para você: APROVEITE!  

Primeiramente, aproveite este livro que contém dicas diretas (transcritas 

para o livro por nós autores) de pessoas que estudam em Northwestern, Yale, 

Georgia Tech, University of Illinois -- Urbana Champaign, University of 

Michigan, Emory University, University of Notre Dame, e várias outras. 

Aproveite a sua motivação para estudar no exterior; aproveite as 

oportunidades que aparecem na sua vida. Por último, aproveite esse 

conhecimento para dar o seu máximo e conquistar aquilo que você deseja na 

sua vida acadêmica e profissional. 

  



 

 

 

Por que estudar no exterior 
 

Dúvida Inicial  

Essa é, possivelmente, uma das perguntas mais difíceis que qualquer 

pessoa que estuda fora do Brasil já encontrou pela frente e qualquer pessoa 

que quer estudar irá encontrar. Muitos pensam que estudar no exterior é uma 

loucura: ficar longe da família, ter que se virar sozinho, trabalhar para pagar 

as despesas da universidade, e ter que falar quase 100% do tempo em outra 

idioma. Se fossem (só) essas as preocupações, tenho certeza que teríamos 

mais estudantes brasileiros no exterior do que no próprio Brasil, mas há 

inúmeros outros fatores. 

 

Questionamentos  

Primeiramente, nós vivemos em um país bastante retrógrado quando o 

assunto é “alternativas acadêmicas”. O pensamento dos estudantes 

brasileiros é voltado majoritariamente para cursinhos, vestibulares e ENEM, 

de modo a os induzir a pensar que qualquer oportunidade fora deste "pacote 

de opções" é algo ilógico, quiçá imaginário. Para piorar a situação, a pressão 

familiar sobre os estudantes é imensa: as famílias querem e, muitas vezes, 

obrigam seus filhos a escolherem uma "carreira x" para seguir a tradição ou 

para serem mais honrados e estimados socialmente. Então, quando você 

aparece na sua turma e fala, "Eu penso em estudar fora”, algumas reações 

provavelmente serão "Que?", "Por que estudar fora se você pode ficar aqui?", 

"Mas seu pai não tem um escritório?", e muitas outras. Todos esses aspectos 

contribuem para formar uma cultura bastante patriota quando falamos de 

perspectivas futuras, o que, de certa forma, oprime estudantes brilhantes que 

poderiam aproveitar as oportunidades internacionais, as quais, na nossa 

opinião, são muito mais promissoras. 

 

Dar a Volta por Cima  

Esses pontos negativos citados quando se trata de estudar fora muito 

provavelmente aparecerão, mas você certamente não está sozinho nessa: 

todos que conquistaram vagas em universidades estrangeiras renomadas e 

todos que estão batalhando para tornar isso realidade também já passaram 

por esses momentos de dúvida e incerteza.  



 

 

 

Nesse sentido, uma boa estratégia para driblar essas dificuldades e 

incertezas é simplesmente usá-las como motivações adicionais para 

concretizar seus objetivos. Vai ser um momento inesquecível quando você 

receber as várias acceptance letters e oportunidades para estudar fora, pois 

todos, e quando eu digo "todos" é porque eu me refiro a todo mundo mesmo, 

têm potencial para estudar no exterior. 

 

Excelência Acadêmica 

Agora que já falamos de todas as dificuldades, está na hora de falar das 

inúmeras maravilhas de estudar no exterior. Primeiramente, é impossível não 

citar a excelência acadêmica e a qualidade das universidades como pontos 

positivos. Muitas instituições são exemplos de ensino desde o século XVII. 

Toda a "experiência" das universidades possibilitou o fornecimento de ensino 

de qualidade, experiências únicas, diferentes formas de aprendizado, variadas 

maneiras de se relacionar com outras culturas, etc. Tão valorizadas são essas 

excelências acadêmicas, que, ao pesquisar no Google “best universities in the 

world”, você provavelmente vai encontrar algo do tipo:  

 

  

Percebeu algum padrão na lista? Isso mesmo, as melhores 

universidades e instituições de ensino se encontram principalmente nos 

Estados Unidos e outros países como Reino Unido. Apesar de o Brasil ter 

excelentes universidades que competem em quesito de ensino, muitas 

Foto: Lista das 5 melhores universidades do mundo 

 

Fonte: Top Universities, 2021 



 

 

 

perdem na questão de infraestrutura, variedade de cursos, professores, 

metodologia de ensino e oportunidades; as universidades de países como os 

Estados Unidos, tanto públicas quanto privadas (abordaremos mais para 

frente a diferença), recebem grandes verbas, que as permitem terem 

infraestruturas modernas e cursos variados e atualizados conforme as 

demandas do mercado de trabalho. Além disso, as universidades do exterior 

destacam-se pelas metodologias de ensino variadas, adotando as mais 

modernas tecnologias e inovações nas salas de aula. 

Sendo assim, mesmo se você for analisar uma universidade que não 

seja tão "famosa" ou bem qualificada em rankings como as universidades da 

Ivy League, ela muito provavelmente irá fornecer maior qualidade quando 

comparada ao Brasil, então lembre-se: você está indo atrás de algo que, 

escolhendo da maneira correta, com certeza irá te fornecer melhores 

oportunidades tanto na sua área de interesse quanto em experiências de vida. 

 

Oportunidades profissionais  

Caso você não esteja convencido só pelo quesito acadêmico, as 

perspectivas para carreiras profissionais certamente irão te atrair ainda mais. 

Muitas das universidades do exterior investem em parcerias com as mais 

variadas empresas e companhias; por exemplo, na University of Michigan, os 

alunos dos mais diversos cursos recebem oportunidades de aplicar na prática 

seus conhecimentos em projetos que os colocam em situações de resolução 

de problemas reais; no curso de business, os estudantes recebem a 

oportunidade de desenvolver um projeto que resolva um "business case" de 

uma empresa real no projeto Multidisciplinary Action Project. Além disso, os 

estudantes também possuem as mais variadas oportunidades para aprender 

com o que mais se aproxima da realidade da profissão que desejam seguir 

através da formação de fundos de investimento de estudantis, formação de 

startups, etc. No caso da universidade de Stanford, os estudantes das áreas 

de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, e Matemática) possuem 

oportunidades ainda mais únicas. Por ser localizada na Califórnia, ao lado do 

Vale do Silício, o qual é o mais importante polo tecnológico do mundo, as 

oportunidades acadêmicas e profissionais em Stanford são incontáveis. 

Algumas das mais importantes empresas de tecnologia do mundo, como 

Google e Facebook, tem sede na região. Consequentemente, muitos dos 

alunos de Stanford e de outras universidades nas proximidades são 

contratados para trabalhar nessas empresas. Stanford foi citada apenas como 

um exemplo para você ver como as oportunidades são acessíveis na região 



 

 

 

da Califórnia, mas, pesquisando outros locais, você com certeza encontrará 

outras universidades que se adéquem ao seu perfil e com oportunidades na 

região. 

 

A vida universitária  

Por último, mas não menos importante, temos como um dos grandes 

benefícios de estudar no exterior a vida universitária. Na maioria das 

universidades dos Estados Unidos, as universidades possuem campuses 

maravilhosos com infraestruturas extremamente modernas. Além disso, elas 

possuem dormitórios e acomodações para os alunos —muitas delas obrigam 

seus estudantes a morarem no campus durante, pelo menos, os dois primeiros 

anos de universidade. Essa vivência diária com a universidade e com outros 

alunos te dá a possibilidade de conhecer melhor seus colegas e suas variadas 

culturas, além de desfrutar ao máximo das atividades que existem nas 

universidades.  

“Atividades nas universidades?” 

Grande parte das instituições de ensino superior no exterior possuem 

clubes e organizações próprias, como clubes de fotografia, de voluntariado, de 

empreendedorismo e milhares (sim, milhares) de outros, que oferecem aos 

alunos oportunidades de conhecerem novas pessoas, praticarem aquilo que 

gostam e, também, possuíres formas de se adaptar melhor à realidade 

totalmente nova. Vale dizer também que as universidades possuem todas as 

infraestruturas que você pode imaginar: academias, piscinas, quadras 

esportivas, bibliotecas (24 horas em algumas!), espaços de estudo e 

convivência, salas para descanso, refeitórios e muitos outros locais, que 

podem variar bastante de universidade para universidade. Já quando falamos 

de esportes, as universidades normalmente possuem fortíssimas tradições e 

times e rivalidades que fazem os jogos de futebol americano e basquete 

universitários "pegarem fogo". Nesses jogos, as torcidas de cada universidade 

se reúnem nos estádios para apoiarem os times das suas instituições. Para 

você ter uma noção de tamanha paixão pelos eventos esportivos, os jogos de 

futebol americano de Penn State tiveram uma média de público no ano de 

2019 de, aproximadamente, 105 mil pessoas. 

 

Conclusão 

Como você pôde ver, há inúmeros benefícios e experiências únicas 



 

 

 

proporcionadas por uma vida acadêmica no exterior que você não vivenciaria 

estudando no Brasil. Lembre-se: você não precisa se preocupar em estudar 

nas universidades que ficam no topo dos rankings gerais para vivenciar isso, 

já que existem diversas universidades que não são tão conhecidas nos 

Estados Unidos e irão, da mesma fora, proporcionar momentos únicos, ter 

suas próprias tradições e, na maioria das vezes, serão melhores que diversas 

universidades brasileiras em questões gerais.  



 

 

 

Por dentro do application 
 

Introdução ao application 

Diferentemente do processo brasileiro de entrada em universidades, o 

application envolve não só uma prova, mas também vários outros 

componentes para avaliar se o seu perfil combina com o da universidade. Além 

disso, a aplicação é feita online, através de plataformas como o Common App 

(com exceção de algumas universidades, como as da Califórnia, que usam o 

UC System), onde você irá selecionar a universidade que deseja aplicar e 

inserir todos os componentes da application. 

 

Componentes da application 

Existem vários componentes tanto acadêmicos quanto pessoais que 

serão avaliados durante a application. Confira todos esses elementos que a 

universidade levará em consideração:  

 

1. Notas do colégio 

Para avaliar seu perfil como aluno, é exigida a média geral das suas 

notas dos últimos quatro anos de colégio. Portanto, como no Brasil o Ensino 

Médio possui somente 3 anos, caso sua escola não seja internacional, você 

irá enviar a nota do seu Ensino Médio e do 9º ano. Sua média de notas será 

analisada conforme a sua base de notas do seu colégio, como 0-4, 0-10, 0-

100. Além disso, você pode já ter ouvido várias vezes, mas as notas realmente 

são muito importantes para que você tenha a atenção das universidades. 

  

2. SAT/ACT 

Outra forma de avaliar o perfil acadêmico do aluno é através das provas 

SAT e ACT, os quais são dois testes padronizados que testam as habilidades 

como inglês e matemática dos alunos. O estudante não precisa fazer as duas 

provas, somente a nota de uma delas é o suficiente. 

Elas são provas que se assemelham muito, porém ainda possuem 

diferença. Por isso, é extremamente recomendável pesquisar sobre cada uma 

delas e realizar simulados antes de escolher qual das duas fazer. Entretanto, 



 

 

 

existem algumas universidades que não requisitam que você faça essas 

provas. 

 

3. Prova de Proficiência em Inglês 

Como um estudante estrangeiro, você deve comprovar sua proficiência 

em inglês através de testes como TOEFL, IELTS ou Duolingo. Para saber 

quais provas de proficiência são aceitas por cada universidade e a pontuação 

que você precisa alcançar em cada uma delas, pesquise no site de cada 

universidade que você irá aplicar, já que isso pode variar de uma para outra. 

  

4. Atividades extracurriculares e premiações 

Além de demonstrarem capacidade de liderança, solução de problemas 

e conhecimento às universidades, as atividades extracurriculares mostram 

seus interesses e sua paixão pelo que você faz fora das suas horas de aula. 

Além disso, você deverá listar seus certificados e premiações em eventos 

como olimpíadas, concursos e feiras de ciência. 

  

5. Essays 

Para ter um perfil completo sobre você, as universidades pedem que 

você envie cartas a elas. Essas essays (redações em inglês) são divididas em 

duas categorias: personal statement e supplemental essay. 

  

5.1 Personal statement: 

O personal statement é uma essay que você escreve para mostrar ao 

comitê de admissão da faculdade quem você é e, porque eles deveriam 

escolher você. Você terá diferentes opções de tema para escrever, variando 

conforme a plataforma que você irá aplicar, mas, de modo geral, no seu 

personal statement você deverá escrever sobre aspectos pessoais, como 

histórias vivenciadas, características próprias e momentos marcantes na sua 

vida. 

  

 

 



 

 

 

5.2 Supplemental essay: 

Diferentemente do personal statement, as supplemental essays são 

várias redações que você deve escrever para cada universidade durante a 

aplicação. Tais cartas possuem temas variados e, através dela, a universidade 

visa entender um pouco mais sobre você acadêmica e pessoalmente. 

  

6. Cartas de recomendação 

Para a universidade ter uma visão de quem você é e como você se 

destaca na escola, é requisitado, por muitas universidades, as letters of 

recommendations, que são cartas escritas pelos seus professores e pelo 

counselor (normalmente o coordenador do ensino médio do seu colégio ou o 

diretor do colégio) nas quais eles devem escrever sobre você no contexto 

escolar e te recomendar (ou não) para as universidades que você irá aplicar. 

  

7. Entrevistas (não são todas as universidades que exigem) 

Caso a universidade que você irá aplicar peça que você seja 

entrevistado, ela deseja saber mais sobre você. Essa parte do processo se 

baseia em perguntas a respeito de você, seus planos com a universidade, 

seus interesses e objetivos que deseja atingir na universidade. Vale destacar 

que poucas são as universidades que exigem essa parte da application e a 

tendência é que cada vez menos peçam. 

 

Avaliando os Pesos 

Devido a application ser composta por diferentes fatores, você já deve 

ter reparado que o processo é bastante completo e complexo. As 

universidades querem ver de você principalmente a forma como você observa 

os problemas do mundo e tenta os resolver (essays/ extracurriculares/cartas 

de recomendação), seus interesses (essays/ extracurriculares/entrevistas) e 

seu desempenho acadêmico (GPA/ SAT/ACT/cartas de recomendação). 

Entretanto, a dúvida “Qual dos componentes devo focar mais?” sempre irá 

existir. Por isso, trouxemos um gráfico que representa, de forma geral, como 

as universidades “pesam” cada parte do application, mas, antes de visualizá-

lo, tenha em mente que esse gráfico não é válido para todas as universidades. 

Portanto, antes de tudo, para saber o que a universidade para qual você irá 

aplicar considera como mais importante pesquise no Google: 



 

 

 

 

 

No common data set, você terá informações extremamente importantes 

para analisar, como os aspectos que a universidade considera importante na 

application. Além disso, ela deixa dados de quantos alunos são aprovados no 

ano (tanto em regular quando early decision) e diversas outras informações 

que valem muito a pena conferir. Veja abaixo uma parte do common data set 

de Stanford, onde é mostrado o critério de importância dos fatores do 

application. 

 

 

Agora, se você deseja saber o que a universidade espera de você na 

sua application, pesquise no Google: 

 

 

 

Dessa forma, você irá ver informações extremamente importantes para 

focar e ter bons resultados para colocar na sua application. 

Foto: Common data set de Stanford 

 

Fonte: Stanford University  



 

 

 

Voltando ao ponto do gráfico, abaixo você pode conferir uma relação 

referente ao suposto peso geral para cada fator da aplicação. 

 

Tempo é Valioso 

Vendo que o processo é longo e requer muito empenho e dedicação dos 

que almejam grandes oportunidades, nós te daremos uma dica que você deve 

levar durante todo seu application: o tempo é valioso. 

Quanto antes você começar a se preparar para demonstrar seu potencial 

em cada seção da application, melhores serão seus resultados, mais você terá 

para contar às universidades e, consequentemente, mais destaque você terá, 

pois elas conseguirão ter uma visão de você cada vez melhor através dos seus 

relatos de experiências vividas. 

  

• Aspectos acadêmicos  

      - Notas escolares  

            - SAT e ACT  

      - TOEFL, IELTS, Duolingo 

            - Cartas de recomendação  

• Atividades extracurriculares 

• Redações e entrevistas  

      - Personal statement 

            - Supplements 



 

 

 

Montando a College List 
 

O Que é uma College List e Seus Princípios 

A college list, tão querida pela maioria dos aplicantes, é 

fundamentalmente a lista de universidade para quais você irá aplicar. Para 

montar essa lista, recomendamos que você separe as instituições que mais 

convirjam com o seu perfil/ interesses e inseri-las em uma lista através da 

plataforma que você preferir para se organizar - Excel, Google Planilhas, 

Google Docs, etc. 

Apesar de parecer ser algo simples de ser feito, elaborar uma college list 

que propicie segurança na aplicação, possua universidades que satisfaçam 

suas necessidades financeiras e, ao mesmo tempo, que você mais sonha em 

entrar pode ser extremamente desafiador e deve, certamente, conter uma 

lógica por trás de toda elaboração. 

Além disso, a preparação prévia de uma college list é fundamental, pois 

é ela que vai ditar todo a sua preparação: as notas que você irá buscar nas 

provas padronizadas, o número de redações que você deverá escrever, 

quantas cartas de recomendação você irá precisar e quanto terá que pagar 

(caso precise).  

Portanto, neste capítulo iremos abordar alguns dos principais aspectos 

que devem ser considerados, dicas, estratégias e o que você deve ter em 

mente para montar a sua college list da melhor forma possível. 

 

“O Que Devo Levar em Consideração?” 

Essa pergunta você com certeza já se fez ou iria fazer em algum 

momento, mas é justamente isso que abordaremos nesse capítulo. Portanto, 

confira abaixo a lista de tópicos que você não só pode como deve levar em 

consideração ao fazer as escolas. 

 

     Rankings não são tudo 

Primeiramente, para muitas pessoas, estudar em uma universidade bem 

classificada em rankings globais, como a Times Higher Education, pode ser o 

ponto mais importante e o primeiro a ser analisado na escolha das 

universidades durante o processo de application. Por isso, saber interpretar as 



 

 

 

informações que esses rankings se baseiam é de suma importância. Mas se 

você pensa que a universidade estar entre as 10 melhores do mundo no 

ranking da Top Universities é algo fundamental durante o application, 

precisamos te dizer que os rankings gerais não são o aspecto mais importante.  

“Mas como assim?” 

Muitas vezes, quando olhamos rankings de universidades que as tratam 

em um âmbito generalizado, na verdade, nós estamos analisando listas que 

qualificam com base em aspectos pouco específicos. Em outros termos, o 

renome e o prestígio da universidade às vezes importam mais nesses rankings 

do que a empregabilidade dos formandos ou as oportunidades que seus 

alunos irão ter, como estágios, durante e após os anos acadêmicos. Por isso, 

olhar os rankings tem sua certa relevância na hora de montar uma college list, 

mas não se limite a posição da universidade em rankings gerais.  

“Então como irei analisar se o ranking da universidade condiz com o que 

eu desejo?” 

Pois bem, se os rankings gerais não tem tanta importância quanto 

parece, algum outro tipo de ranking pode ser mais eficiente, certo? 

“Correto!” 

Nesse caso, nós do Passaporte Estudantil, acreditamos que, na hora de 

montar sua college list, avaliar rankings de cursos específicos será muito mais 

“certeiro” do que avaliar a universidade em um escopo generalizado. Nesse 

mesmo raciocínio, há inúmeros casos de universidades que, de modo geral, 

não são tão bem qualificadas em rankings gerais, mas apresentam cursos 

específicos de grande excelência e, muitas vezes, melhores que os de 

universidades em altas posições em rankings gerais. Um exemplo é a 

University of Washington que, apesar de não ser tão reconhecida e de não 

possuir cursos famosos nas mais diversas áreas, apresenta um dos melhores 

programas de graduação para ciência da computação. Além disso, aplicar 

para uma universidade que não é tão visada, mas é excelente no seu curso 

dos sonhos, pode ser mais condizente na maioria das vezes. Sendo assim, 

busque analisar rankings que apresentem avaliações consolidadas e sólidas 

da área que você deseja estudar. 

Para que você já saia desse tópico já sabendo o que deve fazer, 

traremos aqui um dos meios que você pode usar para se guiar entre os 

rankings. Acesse o site “Niche” e, na aba colleges, marque nas opções da 

esquerda a sua área de interesse. Dessa forma, você verá uma lista completa 

https://www.niche.com/


 

 

 

e específica das melhores universidades para o que você selecionou. Confira 

o exemplo abaixo: 

 

 

 

Além disso, ao selecionar uma universidade em específico, você pode 

ver as posições que ela se inclui em rankings específicos. Para analisar isso, 

digite o nome da universidade que você deseja conhecer mais no espaço “Find 

a college or university”. 

 

 

 

Após ter selecionado a universidade, selecione o tópico “rankings”. E 

clique em “See All (nome da universidade) Rankings”. 



 

 

 

 

Feito tudo isso, você irá para uma página com todos os rankings super 

específicos, como para majors e, até mesmo, posição no ranking de instituição 

mais difícil de ser aceito, como mostra na foto abaixo: 



 

 

 

 Entretanto, é válido citar que não é possível ver certos rankings de 

algumas universidades no NICHE, pois sua posição pode não estar qualificada 

o suficiente. 

 

Clima  

Esse é um dos aspectos que mais gera controvérsias para os brasileiros 

que decidem estudar no exterior: de um lado temos pessoas que não suportam 

o frio e desejam morar em um local com temperatura amena; já do outro, temos 

pessoas que têm como sonho morar em um lugar que neve. 

Independente de qual seja o seu caso, entenda que as temperaturas 

variam bastante conforme cada estado. Tal como o Brasil, os Estados Unidos 

são um país continental que apresenta uma extensão territorial considerável. 

Sendo assim, há inúmeras regiões climáticas e pontos geográficos específicos 

que apresentam climas e temperaturas diversas. Sendo assim, a melhor forma 

para você ter uma ideia do clima de onde quer estudar é através do mapa 

abaixo, que relaciona cada estado com sua temperatura média em C° durante 

o ano. A partir disso você poderá ter uma ideia geral sobre a temperatura 

média da região em que você pretende estudar.  

 

 Entretanto, não se limite somente a mapas, especialmente se você é 

uma pessoa que se preocupa muito com o clima de onde irá estudar seus 

Foto: Temperatura média anual de cada estado dos Estados Unidos 

 

Fonte: Reddit  

 



 

 

 

próximos anos. Por isso, pesquise no Google como é a temperatura da região 

onde se localiza cada universidade que você pensa em aplicar, especialmente 

se você é alguém que não se sentiria confortável em um lugar com frios 

rigorosos ao longo do ano. 

 

Tipo de cidade 

Outro aspecto que certamente influenciará para onde você irá aplicar é 

o tipo de cidade. Os Estados Unidos apresentam um grande número de 

universidades pelo seu imenso território. Sendo assim, as universidades se 

encontram espalhadas pelas mais variadas regiões, estados, cidades e 

bairros. 

Dado a isso, este conceito de distinção é vastamente considerado pelos 

aplicantes: cidade grande x cidade pequena. Nos Estados Unidos, assim como 

no Brasil, há excelentes universidades localizadas em grandes cidades - como 

Columbia e NYU (Nova Iorque), Emory e Georgia Tech (Atlanta) e UCLA e 

USC (Los Angeles) - e em cidades pequenas ou universitárias, nas quais a 

vida gira em torno, quase que unicamente, da própria universidade - como 

Cornell (Ithaca), Princeton (Princeton) e Amherst (Amherst).  Caso você seja 

uma pessoa que gosta de conhecer novas culturas, explorar cada canto da 

cidade (mesmo que seja uma missão impossível) e aproveitar os elementos 

globalizados da vida cosmopolita, estudar em universidades em grandes 

centros urbanos pode ser o ideal para você. Além disso, o fato de que as 

grandes cidades costumam ser sedes de inúmeras empresas e outras 

infraestruturas, garante, muitas vezes, que você esteja cercado de inúmeras 

oportunidades profissionais. 

Agora, em relação às universidades em cidades pequenas, caso você 

seja uma pessoa que tem como grande sonho viver totalmente imerso no 

campus da universidade, nas instalações, nos dormitórios e nos ambientes de 

convivência que você só irá encontrar estudando no exterior, a vida em uma 

universidade de cidade pequena irá providenciar a materialização desse 

sonho, visto que, devido ao lapso de elementos da vida em uma “cidade 

grande”, os estudantes acabam por ficar muito mais “ligados” à vida na própria 

universidade. Em uma visão Que as cidades grandes te possibilitam um 

contato mais direto com a vida profissional, isso não se pode negar, entretanto, 

estudar em universidades em cidades pequenas não limita a sua visibilidade 

a possíveis contratantes, pois as empresas e companhias estadunidenses 

sempre buscam possíveis funcionários e estagiários em instituições de ensino 

de qualidade independente da localização; mas que as cidades grandes te 



 

 

 

possibilitam um contato mais direto com a vida profissional, isso não se pode 

negar. Portanto, o tipo de cidade em que você irá estudar certamente irá 

exercer uma grande influência nos seus anos universitários. 

 

Tudo tem seu preço     

“Mas como aspectos financeiros irão impactar minha lista de 

universidades?" 

Para aplicar para uma universidade, não basta somente enviar seu 

currículo e redações para as instituições desejadas. Na maioria das vezes, é 

preciso pagar uma taxa chamada de "application fee (“taxa de aplicação”). A 

maioria das taxas cobradas para enviar suas aplicações custam cerca de 50 

dólares, o que é um preço bastante caro, ainda mais com a atual 

desvalorização do real. Entretanto, algumas universidades (normalmente 

universidades mais competitivas) possuem taxas maiores, que giram em torno 

de 90 dólares. Logo, como você deve estar pensando, aplicar para muitas 

universidades é algo bem caro. Sendo assim, é importante pensar bem, na 

hora de formar sua college list, de modo a não gerar custos extremamente 

elevados caso você não consiga lidar com essa despesa. Além disso, essa é 

uma das razões das pessoas fazerem college lists "limitadas", que, para 

tristeza delas, não contemplam todas as 30 ou 40 universidades dos seus 

sonhos. 

Vale citar que caso você pense em aplicar somente pelo Common App, 

ele possui um limite de 20 universidades para enviar suas aplicações, ou seja, 

sempre 

Se você pensa em aplicar em múltiplas plataformas, como o Common 

App e o UC Application, e ficar a cima de 20 universidades na college list, outra 

razão para impor um limite de universidades é que, para aplicar para 40 

universidades, você precisará enviar um número altíssimo de redações. Logo, 

devido a essa quantidade imensa de redações e esforços que você deverá 

investir  em tantas universidades, a tendência é que você perca qualidade nas 

suas redações e acabe por não conseguir lidar com todas antes da deadline 

(data limite) das aplicações, o que irá não só provocar um desgaste 

psicológico, mas também pode impactar nas suas chances de ser admitido. 

Em relação aos custos, caso você não tenha condições de arcar com 

eles, fique tranquilo, pois há algumas formas de evitar essas altíssimas taxas. 

Primeiramente, é possível requisitar fee-waivers: isenções de taxas que são 

concedidas para estudantes que demonstram dificuldades financeiras ou 



 

 

 

impossibilidades de pagar os custos. Nesse caso, as isenções das taxas 

podem ser dadas por bolsas de organizações externas, pelas próprias 

universidades ou até mesmo no Common App. 

Como esse é um ponto bastante específico para cada universidade, 

pesquise os possíveis fee-waivers que se aplicariam à sua situação financeira 

e à sua própria application. 

Em segundo plano, outra forma de evitar essas taxas excessivas é 

aplicar para universidades sem custos de aplicação. Essas universidades não 

cobram taxas de aplicação de nenhum estudante como uma forma de 

estimular mais aplicantes e conseguir alunos qualificados. Exemplos de 

universidades que não possuem tais custos são Grinell College e Tulane 

University, duas excelentes opções para você que busca universidades com 

alto nível de ensino. Ademais, em 2020 e 2021, inúmeras universidades 

optaram por isentar suas taxas de aplicação devido às dificuldades financeiras 

globais. Como exemplos de universidades que isentaram suas taxas, temos 

Yale, uma das melhores universidades do mundo. 

 

Não se limite às dream schools 

Montar uma lista com todas as suas universidades dos sonhos é algo 

realmente       lindo; ver todos aqueles lugares maravilhosos que você 

deseja estudar pode parecer uma das partes mais fáceis do processo de 

application. Entretanto, esse é um dos pontos que mais derrubam os 

estudantes brasileiros desavisados: montar uma college list desprovida de 

uma lógica por trás e segurança de entrada (por exemplo, universidades que 

você tem grandes chances de entrar) é dar um tiro no próprio pé. Se você 

colocar só universidades como Stanford, MIT, Harvard, Yale e Columbia na 

sua lista, você está atribuindo suas possibilidades de estudar no exterior a 

instituições com taxas de aceitação de cerca de 5%. Logo, mesmo que você 

tenha notas perfeitas, redações fortes e extracurriculares que demonstram 

liderança e paixão, você pode não ser aceito em nenhuma dessas 

universidades devido à baixa porcentagem de aceitações em um mar de 

aplicações. Portanto, sabemos que pode ser tentador ver tantas possibilidades 

de universidades maravilhosas a serem colocadas na sua college list, mas 

tenha em mente que é sempre essencial saber equilibrar a razão com os seus 

desejos. Sendo assim, é de extrema importância que você leve isso em 

consideração para não formar uma college list muito competitiva que não 

assegura (com uma devida certeza) a sua vaga em algumas universidades. 

Claro que a escolha de como você formará a sua college list cabe a você, 



 

 

 

então caso você tenha o desejo de estudar fora somente se for em uma 

universidade competitiva, você pode escolher aplicar somente para 

universidades extremamente difíceis de entrar. 

 

Bolsas 

Esse é um ponto extremamente crucial a ser considerado na montagem 

da sua college list, dado que as formas de auxílio financeiro variam bastante 

de universidade para universidade. Sendo assim, você verá mais 

aprofundadamente na próxima seção deste capítulo que, conforme a filiação 

da universidade, a disponibilidade de bolsas de estudos para estudantes 

internacionais será maior, menor, ou até mesmo nula. Mas por agora, você 

deve ter uma coisa clara: não adianta passar em uma universidade se você 

não vai conseguir pagá-la. Nós sabemos que é difícil de ler isso, mas é algo 

que você precisa ter bem em mente na hora de fazer sua college list. Portanto, 

se o seu sonho é estudar na universidade “x”, mas você não consegue arcar 

com os custos dela pelo fato de ela não oferecer bolsas para estudantes 

internacionais, não faz sentido mantê-la na sua college list se você não 

conseguir bolsas terceirizadas. Logo, na hora de decidir para quais 

universidades aplicar, é de suma importância que você analise, de maneira 

MUITO aprofundada, as seguintes políticas de auxílio financeiro de tal 

universidade: se ela oferece auxílio financeiro para estudantes internacionais; 

se ela é need blind ou need aware (Caso você não conheça algum desses 

termos, confira no glossário ou no capítulo sobre bolsas mais adiante); se ela 

oferece bolsas de estudo limitadas. Analisando a fundo essas políticas e vendo 

se elas dão match com a sua condição, fará uma grande diferença para 

possibilitar o seu ingresso no exterior pagando um valor condizente ou nem 

sequer precisando arcar com custos. 

Sobretudo, há mais duas coisas que precisamos te contar a respeito 

desse tópico. Primeiramente, nós não inserimos informações específicas 

sobre cada universidade e cada programa de bolsa, pois esse é um aspecto 

que varia muito de instituição para instituição. Logo, cabe a você pesquisar os 

programas de auxílio financeiro de cada uma das universidades para quais 

você irá aplicar. Para isso, sugerimos que você insira no Google: 

  

 

  



 

 

 

Dessa forma, você (estudante internacional) saberá se a universidade 

irá te ajudar a bancar com os custos em forma de financial aid e, explorando 

ainda mais a fundo nesse mesmo tema, você provavelmente irá encontrar se 

ela oferece bolsas para estudantes internacionais. 

Mesmo que você perceba que uma grande quantia de universidades não 

oferece bolsas de estudos ou auxílio financeiro por necessidade para 

estudantes internacionais, não se desanime, pois há inúmeras possibilidades 

para você que precisa de alguma forma de auxílio para estudar no exterior. 

Em segundo plano, tenha em mente que, caso uma universidade seja 

“fácil” de passar com base no seu perfil, ela não irá mais ser uma opção fácil 

caso você precise de auxílio financeiro, porque para poder financiar 

estudantes, as universidades escolhem, normalmente, um grupo seleto de 

aplicantes. Mas fique tranquilo, pois, como havíamos comentado, há inúmeras 

oportunidades para você e, se você for atrás de bolsas e mostrar que é um 

“aplicante completo”, é muito provável que você irá conseguir. Caso você 

ainda precise trabalhar no seu perfil acadêmico e na sua application, comece 

o quanto antes, pois nunca é tarde para melhorar ou começar, além do fato de 

que isso só aumentará suas chances de entrar em melhores universidades e 

conseguir bolsas. 

 

Públicas x Privadas 

As diferenças entre universidades públicas e privadas nos Estados 

Unidos são bem distintas das diferenças entre universidades públicas e 

privadas no Brasil. Nos Estados Unidos, ambos tipos de universidades 

(públicas e privadas) cobram mensalidades dos seus alunos. Essas 

mensalidades são informadas, na verdade, como anuidades, e o período de 

pagamento varia bastante conforme cada instituição, havendo, por exemplo, 

universidades que possuem seus pagamentos trimestralmente, 

semestralmente, e, até mesmo anualmente. Entretanto, o fato é: ninguém 

escapa do pagamento (a não ser, logicamente, que você receba uma bolsa ou 

auxílio financeiro da universidade). A grande diferença para nós chamarmos 

uma universidade de pública e outra de privada é a fonte das verbas das 

universidades. No caso de uma universidade pública nos EUA, quem fornece 

as verbas para a universidade pagar suas despesas é o governo federal 

conciliado ao governo estadual. Já no caso das universidades privadas, quem 

as mantém são instituições privadas. 



 

 

 

Apesar da diferença entre universidades públicas e privadas dos EUA 

se fundamentar em aspectos financeiros, há outros pontos que diferem as 

instituições umas das outras (o que iremos apresentar aqui não é uma regra 

geral para as universidades estadunidenses, mas sim, aspectos bastante 

comuns). Uma delas é o tamanho. Nos Estados Unidos, grande parte das 

universidades públicas tendem a ser maiores que as universidades privadas. 

Justamente por isso, elas tendem a possuir uma maior variedade de cursos 

fornecidos, clubes e esportes. Outra diferença é o número de alunos, que 

também é maior. 

Além disso, as universidades públicas costumam possuir políticas de 

rolling admissions, nas quais as universidades avaliam as aplicações dos 

alunos conforme elas são recebidas, ou seja, as aplicações não são corrigidas 

simultaneamente. Outra diferença financeira é a prioridade que elas dão - por 

estarem vinculadas a órgãos federais - para cidadãos americanos ou 

moradores permanentes: bolsas e financial aid exclusivos. Como resultado 

disso, universidades da UC System (grupo formado por 10 universidades da 

Califórnia), por exemplo, tornam-se inacessíveis sem ajuda financeira externa, 

já que todas são públicas. Por isso, as universidades públicas possuam um 

número reduzido de estudantes internacionais quando comparadas às 

universidades privadas. Por isso, caso você não tenha uma boa condição 

financeira, recomenda-se a busca por universidades privadas. 

Por outro lado, a maioria das universidades privadas possui um número 

de alunos inferior e um campus menor. Entretanto, as bolsas e financial aid 

disponibilizados tendem a ser bem mais generosos, já que, normalmente, são 

oferecidos para estudantes internacionais - diferentemente das públicas. 

Universidades privadas, como Columbia University e Boston University, 

possuem um percentual de estudantes internacionais elevado, o que pode ser 

de extrema importância na hora da montagem da sua college list caso você 

queira ter contato com várias culturas e não queira se sentir como "o único 

brasileiro no campus". 

 

Research universities x Liberal arts colleges 

Assim como podemos diferenciar as universidades estadunidenses 

entre públicas e privadas, é possível caracterizá-las entre outros dois grupos: 

research universities e liberal arts colleges. 

A divergência fundamental entre elas é a metodologia de ensino 

adotada: enquanto as research costumam possuir foco acadêmico na 



 

 

 

pesquisa científica e ofertarem oportunidades pedagógicas relacionadas 

diretamente ao major escolhido pelo aluno, os liberal arts colleges prezam por 

uma metodologia de ensino voltada a contemplação de diversas áreas do 

conhecimento, de modo a formar um estudante “completo”: mesmo que você 

opte por fazer um curso específico, você terá outras aulas de diferentes áreas. 

Por exemplo, caso você opte cursar Economics, você terá aulas de humanas, 

ciências, mas se especializando, gradualmente, na sua área de interesse. 

Além dessa diferença fundamental entre os dois tipos de instituições, há 

alguns outros aspectos que divergem os liberal arts colleges das research 

universities. Primeiramente, as research universities costumam ser instituições 

maiores, com um número elevado de estudantes, e com campuses mais 

extensos. Ademais, apresentam um número elevado de cursos específicos e 

cadeiras para cada um dos majors ofertados: um estudante que optou por 

fazer ciência da computação em um liberal arts college irá possuir 1 opção de 

cadeira sobre a teoria da ciência de dados; já um aluno que optou pelo mesmo 

curso em uma research university irá, por exemplo, possuir 3 ou 4 cadeiras 

sobre a implementação de base dados de estoques empresariais (lembrando 

que utilizamos essa situação somente como um exemplo; não quer dizer que 

ocorrerá obrigatoriamente em circunstâncias reais). De modo geral, nas 

research universities o foco no major escolhido será maior e a possibilidade 

de aprofundamento também, visto que os departamentos universitários 

costumam possuir mais recursos e professores. 

Em segundo plano, os liberal arts colleges costumam ser instituições 

menores, possuindo turmas pequenas e maior interação entre professor e 

aluno, fazendo com que muitos estudantes sintam-se como estivessem em 

suas novas casas devido às sensações de aconchego e familiaridade 

provocadas pela vida universitária nesses locais. Ademais, elas apresentam 

múltiplas possibilidades pedagógicas que possibilitam um ensino 

interdisciplinar; é possível que os estudantes optem por fazer uma dupla 

graduação, escolham cadeiras eletivas das mais variadas matérias e 

conduzam pesquisas sobre áreas fora de seus respectivos cursos. 

Devido às diferenças quanto ao ensino entre tais instituições, o título de 

bacharelado no término do curso será divergente. Nesse caso, em liberal arts 

colleges, você irá obter um bacharelado em artes (BA); enquanto isso, em 

research universities, você irá obter um bacharelado em ciências (BS). Apesar 

do nome “bachalerado em artes”, isso não significa que você fez um curso na 

universidade focado unicamente em artes: é possível ter uma BA em social 

sciences, por exemplo. Ademais, do BA ser a única possibilidade em uma 



 

 

 

liberal arts, é possível que research universities possuam departamentos 

específicos que forneçam BAs também ou, até mesmo, possuir mais de uma 

opção de departamento para um único curso. Por exemplo, a universidade de 

Cornell possui dois departamentos para ciência da computação, sendo 

possível que o aluno opte por fazer um curso de ciência da computação no 

departamento de artes - o qual oferta um BA - ou no departamento de 

engenharia - que fornece um BS. 

Em relação à empregabilidade, vale dizer que você não será prejudicado 

por estudar ou em uma research university, ou em um liberal arts college; 

desde que você tenha tido grandes aprendizados e busque em se destacar, 

você terá oportunidades profissionais para os mais variados meios 

trabalhistas. Porém, quando o tema é trabalho profissional nas áreas de 

ciências e tecnologia, é possível que seja mais fácil conseguir empregos tendo 

estudado em uma research university devido ao foco que ela oferece na área, 

possuindo cursos mais específicos e matérias mais aprofundadas. Entretanto, 

isso irá variar de acordo com a área e é sempre possível fazer cursos para 

compensar algo que você não viu na faculdade. Sobretudo, por mais que as 

empresas possam preferir um estudante com um BS para cargos específicos, 

a tendência é que muitos empregos hoje em dia requisitem profissionais 

flexíveis, que não somente saibam matemática avançada e aspectos 

tecnológicos extremamente técnicos, mas também, saibam se comunicar 

efetivamente, saibam administrar cargos de liderança e possam cooperar em 

equipe - aspectos que são apresentados principalmente por estudantes com 

um BA. 

Apesar das diferenças, é fato que ambos os tipos de instituição irão 

proporcionar ensino da mais alta qualidade para seus alunos. e cabe a você 

decidir qual é o tipo de instituição mais adequado a você. 

  

    O que é o mais importante?  

Sabe quando você vai naquele restaurante que você ama e você 

pergunta qual que é o segredo das deliciosas receitas que eles fazem, mas a 

única resposta que você obtém é “amor”?  

Pois é, esse é o ingrediente especial da sua college list também. Na hora 

de escolher em quais universidades você vai estudar, o mais importante é ter 

uma paixão por aquela instituição: clubes, arquitetura, cursos, professores, 

esportes, etc. Caso contrário, se seus aspectos não te interessam, pode ter 

certeza que a sua devoção na hora da preparação da application será 



 

 

 

extremamente limitada, e a falta do “brilho nos olhos” irá resultar em uma 

aplicação de um estudante “indiferente”, não a de alguém que realmente quer 

ser aceito para gerar impactos no ambiente universitários - sendo o que as 

universidades esperam de você. 

Sendo assim, quando falamos da hora de escolher as universidades, é 

importante levar em consideração fatores como a qualidade dos cursos e os 

fatores citados anteriormente, mas tenha em mente que, antes de tudo, você 

deve aplicar somente para as universidades que você ficará feliz quando 

receber o resultado de aprovação. Isso vai te ajudar muito na hora de escolher 

as universidades e irá tirar um peso dos seus ombros de estudar no exterior, 

já que a incerteza e a insegurança da vida acadêmica serão razoavelmente 

eliminadas pelo conforto de que esses 4 anos (talvez mais/ menos) serão 

repletos de alegrias e conquistas em uma instituição fenomenal, na qual você 

estará feliz vivendo experiências inesquecíveis. 

Às vezes, o conceito de “uma universidade que eu amo” é determinado 

pela sua localização — Nova York, Califórnia, Flórida, Washington, etc —, 

pelos clubes — fotografia, negócios, liderança — ou até mesmo pelos seus 

times esportivos. Independente do motivo, a universidade tem que fazer seus 

olhos brilharem e te fazer viajar (nos pensamentos) pelo campus, pelas salas 

e por toda vida acadêmica na instituição. 

Além disso, caso você queira saber se uma universidade é, de fato, o 

seu perfil de “universidades dos sonhos”, pesquise por tours virtuais pela 

universidade e por vídeos na internet de “a day in the life of a (nome da 

universidade) student”, que mostram um pouco do que você irá experienciar 

nos próximos anos. 

 
 

Mãos na massa 

Sabemos que, após apresentar tantos aspectos e variáveis envolvidas 

com a elaboração da sua college list, você deve estar animado (ou um pouco 

assustado) para montara sua própria. Justamente por isso, nós iremos abordar 

agora estratégias fundamentais na hora de escolher suas universidades, já 

que, convenhamos, o que apresentamos até agora eram somente limitadores 

ou preferências; estava faltando a lógica por trás disso tudo. 

 

  



 

 

 

Escalonando sua college list 

Uma das técnicas “milenares” para a montagem de listas de 

universidade é o escalonamento. Essa estratégia é utilizada pela maioria dos 

aplicantes, de modo a garanti-los segurança, confiança e perspectivas de 

aceitação sólidas em universidades muito desejadas durante a application. 

Nessa estratégia, você deve subdividir a sua lista em 3 tipos de universidades: 

segura, alvo e competitiva. Para isso, recomendamos dividir sua lista de 

universidades e organizá-la na proporção de: 

Seguras: 25% 

Alvo: 50% 

Competitivas: 25% 

Mas, logicamente, essa divisão é só uma sugestão para que haja 

equilíbrio; você obviamente pode alterá-la conforme seu perfil, sonhos, 

necessidades financeiras e características pessoais. Logo, se sua lista ficar 

“muito segura” ou “extremamente competitiva”, não há problema nenhum 

nisso, desde que a sua lista esteja condizente com seus desejos e interesses. 

Agora que você já compreendeu a divisão dos níveis do escalonamento da 

college list, vamos abordar e compreender o que faz uma universidade ser 

categorizada como safe, reach, e competitive.  

Primeiramente, caracteriza-se como uma universidade segura, uma 

universidade que, conforme o seu perfil, as requisições da universidade em 

relação às notas acadêmicas, provas padronizadas e perfis de alunos, você 

teria chances maiores que 65% de ser aceito. Essa porcentagem é imaginária, 

visto que não se pode ter certeza da sua probabilidade de aceitação, mas você 

pode estimar uma ideia comparando as suas notas e currículo com alunos 

aceitos, pesquisando no Google ou no Niche: 

1. Qual o acceptance rate (taxa de aceitação) da universidade: 

 

Google Niche 



 

 

 

 

2. Qual a média do SAT/ACT da universidade 

 

 

  

 

 

 

 

3. Se a universidade oferece financial aid para international students - isso 

deve ser pesquisado no próprio site da universidade. Caso você precise 

e ela não ofereça, não aplique para ela se você não tiver outro tipo de 

bolsa de estudos. Caso contrário, você pode ser admitido, mas não 

conseguirá pagar. 

 

 

Google Niche 

Foto: Especificações de John Hopkins quanto ao auxílio financeiro 

 

Fonte: John Hopkins University  

 



 

 

 

 Como você pode ver, Johns Hopkins diz oferecer auxílio financeiro para 

estudantes internacionais. Entretanto, essa universidade se diz need-aware, 

ou seja, se você precisar do auxílio financeiro, você pode ser prejudicado, pois 

a universidade levará em consideração na sua aceitação o fato de que você 

precisa desse auxílio - abordaremos esse tema especificamente no capítulo 

de auxílio financeiro. 

Já no caso das universidades alvo, essas são instituições nas quais você 

teria de 65% a 25% de chance de ser aceito. Ou seja, são universidades que 

você tem chances de passar, mas não é uma “certeza” como as seguras. 

Essas universidades costumam ser melhores qualificadas em rankings e mais 

prestigiadas que as suas universidades seguras e, por justamente ainda te 

fornecerem grandes chances de aprovação, são consideradas alvo. 

Já no caso das universidades competitivas, são as instituições  com 

maior excelência acadêmica da sua lista, mas que possuem as mais baixas 

taxas de aceitação e, por isso, independentemente ao seu perfil, as chances 

de entrar nela serão baixas. 

“Mas por que alguém iria aplicar para uma universidade que as chances 

de passar são mínimas?” 

Caso você ainda não tenha entendido, essa pergunta pode ser 

respondida simplesmente uma palavra: dream. As universidades que você 

sonha em entrar, ou melhor, as dream schools, são as que possuem os 

melhores cursos, melhores taxas de empregabilidade posterior à graduação e 

melhores estruturas universitárias, sendo elas as famosas universidades Ivy 

League, Stanford, CALTECH, Carnegie Mellon, entre outras muito escutadas. 

Grande parte dos aplicantes possui menos de 25% de chance de serem 

aceitos, então pense com a gente: não importa o quão bom você é, se você 

estiver aplicando para uma universidade com taxa de aceitação por volta de 

5%, não há “certeza” de que você irá entrar. Sendo assim, já que ninguém tem 

chances concretas de passar, não vale a pena colocar tantas universidades 

competitivas na sua college list, e, por isso, a recomendação de 25%.  

Entretanto, não pense que, se você possui chances baixas, você não deve 

aplicar. As universidades buscam perfis específicos, pois não querem ter um 

campus só de pessoas iguais, logo, por mais que as chances sejam baixas, 

pode ser você que elas queiram, então não deixe de aplicar para sua 

universidade dos sonhos. 

Mesmo que sua lista possua universidades competitivas melhores, isso 

não quer dizer que você deve desvalorizar as universidades seguras e alvo. 

Isso porque, caso você tenha, lembre-se do maior conselho que passamos - 



 

 

 

amar todas as universidades que você vai aplicar. Tenho certeza que passar 

em qualquer uma das instituições da sua lista irá ser uma grande alegria e irá 

te fornecer grandes oportunidades e experiências. 

  



 

 

 

Notas Escolares 
 

Importância 

Antes de tudo, para você entender a importância das notas escolares, 

queremos que você tenha uma ideia de um dos objetivos que os admission 

officers (pessoas que olharão sua application) possuem ao admitir novos 

alunos nas universidades. Vamos supor que você é o dono de uma empresa 

grande e está procurando novos funcionários. Durante o processo de 

avaliação de futuros trabalhadores, o melhor critério para saber se uma pessoa 

contribuiria para empresa era avaliando os seus resultados no seu currículo. 

Portanto, o modo que um empresário avalia seus futuros funcionários são 

como as notas escolares: uma das melhores maneiras de medir o 

desempenho e a dedicação de um indivíduo no seu precedente ambiente de 

trabalho (ou estudo). Logo, se você fosse quem analisa novos funcionários, 

quais você contrataria: os que possuem notas excelentes ou não tão boas? 

Pois é, Admission officers irão buscar aqueles alunos que possuem os 

melhores resultados durante o período escolar, principalmente pelo fato das 

notas representarem não somente aptidão intelectual em diversas áreas do 

conhecimento, mas também dedicação e esforço nos estudos, o que é algo 

fundamental no ambiente acadêmico universitário. Portanto, se você é aquele 

aluno que tirou excelentes notas nesse último período escolar, você já fez um 

grande primeiro passo e isso já te deixará na frente de muitos candidatos, 

estando, até mesmo, perto de receber bolsas de mérito acadêmico em 

algumas universidades. 

Entretanto, mesmo que a application seja um processo holístico, o qual 

busca avaliar o estudante como pessoa - seus princípios, desejos, crenças e 

valores - através, principalmente, das redações e das atividades 

extracurriculares, cogitar que as notas possuam um peso secundário na 

aplicação é um grande erro. Nesse sentido, caso um estudante possua notas 

baixas ou uma média que seja inferior às dos alunos do seu colégio, as 

universidades podem interpretar que esse é um estudante que, por mais que 

apresente ótimas redações e extracurriculares, não se dedica tanto a aspectos 

acadêmicos - os quais são os principais elementos de uma universidade - ou 

que apresenta dificuldades pedagógicas.  

Sendo assim, é importante ter em mente que as notas escolares 

possuem uma enorme importância durante a application e, caso você não 

tenha um bom desempenho acadêmico, foque em desenvolver essa sua 



 

 

 

característica e aumentar seu desempenho acadêmico, pois nunca é tarde 

para começar. 

 

Como suas notas serão vistas 

Durante a application, para terem uma ideia geral das suas notas, os 

admission officers verão suas notas durante todos os anos de ensino médio; 

nesse caso, para nós brasileiros, os anos escolares avaliados serão todos 

entre o 9º ano do ensino fundamental e o 3º do ensino médio, pois os colégios 

dos Estados Unidos possuem quatro anos de ensino médio, enquanto no 

Brasil, somente três. 

Para saber qual é a sua média geral durante o ensino médio, você deve, 

primeiramente, calcular a sua média anual. Para isso, basta pegar a nota de 

cada matéria de cada trimestre (ou qualquer divisão que sua escola adota), 

somá-las e dividir pelo número de trimestres (vamos usar essa divisão como 

exemplo). Caso você já tenha a média geral anual de cada matéria, não 

precisa fazer esse passo. Sendo assim, você deve somar todas as notas 

médias para cada matéria e dividir o resultado da soma pelo número de 

matérias. Por fim, faço isso com cada um dos seus últimos anos, some os 

resultados e, no fim, basta dividi-los por 4 (total de anos avaliados). 

Então, como você já deve ter notado, não adianta pensar que caso você 

queira estudar engenharia, por exemplo, basta tirar 10 em matemática e física 

e tirar 6 nas demais matérias; para ser um aplicante competitivo, o ideal é você 

seja um aluno que se mostre dedicado com todos os aspectos acadêmicos e 

notas escolares. Ou seja, é importante que você se saia bem em todas as 

matérias ou o melhor que você conseguir. Entretanto, há algumas 

universidades que valorizam mais as notas obtidas na sua respectiva área de 

estudo de interesse. Porém, é válido sempre buscar uma média geral elevada.  

Ademais, outro aspecto que você deve ter em mente é que, assim como 

qualquer processo seletivo, a comprovação das suas informações será 

requisitada. Logo, durante a aplicação, não basta enviar as suas notas: você 

precisa de um documento ou boletim oficial das suas notas, assinado pelo 

coordenador ou diretor do seu colégio, comprovando a veracidade das 

informações.  

 

 

 



 

 

 

Evolução 

“Nossa, não sabia que as notas eram tão importantes! Se eu soubesse 

teria me dedicado mais no ano passado!”, você pode estar pensando. Por mais 

que seja excelente que você mantenha sempre notas altas, as universidades 

também querem ver sua evolução. Nesse caso, se nos seus últimos ano no 

colégio você conseguiu aumentar suas notas e “evoluir” academicamente, isso 

pode te auxiliar profundamente a ser aceito em universidades no exterior. 

Portanto, busque, principalmente nos seus últimos 2 anos de ensino médio, 

alcançar notas altas que possibilitem ressaltar sua determinação e 

desenvolvimento. Caso você sempre tenha tirado notas altas, continue assim 

e, se possível, tente aumentá-las. Isso mostrará sua excelência como aluno e 

o fato de estar preparado para o ambiente universitário. 

 

Rankings de notas  

Os rankings de notas são ranqueamentos que escolas fazem entre todos 

os estudantes. Nesse caso, a instituição avalia as notas de todos os alunos e 

atribui colocações aos alunos em um formato de porcentagem: os alunos são 

geralmente divididos entre os melhores 5%, 10%, 25% e 50%. Vale ressaltar 

que, muitas vezes, os ranqueamentos não são divulgados para os alunos. 

Entretanto, não são todos os colégios que possuem um ranking, então, se 

esse for o seu caso, você não precisa se preocupar com esse fator, já que os 

admission officers estão acostumados a ver aplicações que não tenham esse 

fator. Isso não irá te prejudicar, pois com tantas outras partes incluídas em 

uma application, eles podem, através das notas, essays, cartas, etc. que tipo 

de aluno você é - o ranking não é totalmente necessário. Da mesma forma, 

não são todas universidades que irão requisitar seu ranking. Caso você tenha 

que enviar seu ranking, saiba que: quando for conferir seu desempenho, é 

importante compará-lo com sua turma e, até mesmo, com todos os estudantes 

do seu ano escolar. Você não precisa saber a média de cada um, mas deve 

sempre tentar estar nas posições mais altas nos rankings. Além disso, é 

possível que seu counselor mencione seu ranking na carta de recomendação. 

Por isso, busque altas posições para mostrar excelência no ambiente que você 

estuda. 

 

Tradução das notas 

Quando falamos sobre estudar fora, muito se escuta a respeito do GPA 

(Grade Point Average), que é a média das suas notas dos últimos quatro anos 



 

 

 

de escola em uma escala de 0 a 4. Nesse sentido, você deve estar se 

perguntando: “Eu preciso traduzir minhas notas que vão de 0 a 10 ou 0 a 100 

para a escala do GPA?”  

A resposta é “não”. As universidades requisitarão que você envie suas 

notas na base de pontuações própria do seu colégio. Nesse sentido, se as 

notas do seu colégio são calculadas em uma base de 0 a 10, por exemplo, 

isso não fará diferença na aplicação, pois não é realizada nenhuma distinção 

entre os estudantes conforme essa divergência. Entretanto, é interessante 

saber seu GPA para avaliar a média dos estudantes que foram aceitos em 

uma universidade para qual você deseja aplicar, visto que as instituições 

estadunidenses costumam disponibilizar essas informações na base de notas 

de 0 a 4. Vendo isso, você pode medir o tamanho do desafio que irá enfrentar. 

Logo, caso você queira calcular seu GPA na base 4, basta fazer uma 

regra de 3. Você multiplica sua média geral por 4 e divide o resultado pela nota 

máxima da base de notas da sua escola. 

 

Nunca importou tanto  

Que a pandemia do covid-19 transformou por completo a nossa 

percepção de mundo, isso não se pode negar. Como você já deve ter 

esperado, tamanha alteração na ordem mundial também ecoou no processo 

de application. Nesse sentido, devido às limitações e medidas de seguranças 

impostas, muitas aplicações de provas padronizadas tiveram de ser 

canceladas. Consequentemente, ocorreu tamanha falta de estudantes que 

conseguiram fazer o SAT ou o ACT, que a grande parte das universidades 

estadunidenses resolveram adotar as políticas test-optional, nas quais elas 

não requisitam (às vezes nem aceitam) o envio de notas de provas 

padronizadas dos seus aplicantes. Portanto, as notas escolares passaram a 

ter um peso ainda maior durante o processo de aplicação, já que é o meio que 

restou de ver notas. Além disso, a grande tendência é que as universidades 

passem a requisitar cada vez menos as provas padronizadas e que, assim 

como hoje em dia, as notas que você tirou na escola sejam o real principal 

fator que demonstre a sua excelência como aluno. Agora, deve estar ainda 

mais clara a importância de ir bem no colégio para o processo seletivo norte-

americano. 

 

 



 

 

 

Um primeiro passo, mas ainda uma jornada 

 O estudante com notas excelentes está na frente de muitos, mas deve 

lembrar que são muitos concorrentes para poucas vagas, por isso seu 

desempenho escolar pode significar muito, mas ainda não é o suficiente para 

receber sua carta de aprovação na universidade. Por isso, a nossa dica é que 

você nunca deixe de focar nas suas notas escolares mas, enquanto isso, 

trabalhe em projetos extracurriculares, já que assim você se destacará entre 

os aplicantes que possuem as mesmas notas que você.  



 

 

 

Provas padronizadas: SAT e ACT 
 

Fazer ou não, eis a questão 

Antes de abordar mais aprofundadamente as especificidades da 

temática, vale ressaltar um ponto: atualmente, assim como havíamos 

mencionado, há inúmeras universidades que são test-optionals, ou seja, 

realizar provas padronizadas - SAT e ACT - não será requirido pela instituição. 

Para essas universidades avaliarem as habilidades acadêmicas dos 

estudantes, serão consideradas unicamente as notas escolares. O motivo 

para elas não requisitarem provas padronizadas não é tão evidente: alguns 

afirmam que notas em provas são aspectos superficiais, que não refletem a 

real capacidade de um aluno; outros afirmam que requirir provas padronizadas 

acaba por gerar desigualdades durante a aplicação, já que há inúmeros 

estudos que afirmam que estudantes com condições econômicas mais 

favoráveis acabam por, de modo geral, se saírem melhor nas provas 

padronizadas devido à possibilidade de pagar livros mais caros e cursos 

específicos. Mesmo que existam variadas polêmicas, é fato que há uma 

quantidade considerável de universidades que não requisitam as notas em 

provas padronizadas dos seus aplicantes. O não requerimento se intensificou 

ainda mais durante a pandemia do COVID-19, visto que inúmeros alunos não 

conseguiram fazer as provas pelo fechamento dos centros de aplicação. 

Entretanto, vale dizer que as provas de proficiência em inglês continuam, 

na maioria dos casos, como componentes obrigatórios da sua aplicação, uma 

vez que elas são fundamentais para comprovar que você conseguirá se 

comunicar apropriadamente na universidade, e que você irá ser capaz de 

acompanhar o ritmo das aulas. Sendo assim, mesmo que você não vá fazer o 

SAT ou o ACT, é necessário que você comprove a sua proficiência em inglês 

através de provas como o TOEFL e o IELTS.   

Portanto, antes de ler esse capítulo, pesquise a respeito das 

universidades que você pretende aplicar e seus requisitos. Dessa forma, você 

poderá decidir, antecipadamente, sua estratégia para a application e poupar 

bastante tempo que seria gasto durante o estudo para as provas. Tenham em 

mente também que se você tiver os outros componentes da application fortes, 

você não será prejudicado por não enviar notas de provas padronizadas para 

universidades test-optional, mas caso seja do seu desejo fazer alguma das 

provas para conseguir uma nota alta, isso será benéfico para sua aplicação; 

entretanto, caso não alcance uma nota que você não desejasse, 



 

 

 

recomendamos que você não a envie. Caso você não tenha conseguido se 

dedicar tanto para os outros componentes da application, é recomendável que 

você faça o SAT ou o ACT buscando uma nota alta que compense os demais 

componentes e fortaleça a sua aplicação.  

 

Vamos para as provas 

Agora que você já está ciente da nova política que as universidades 

estão adotando, iremos explicar como os testes estão presentes na 

application. Nesse sentido, vale destacar que as provas que você irá realizar 

para estudar nos EUA diferem bastante das provas que devem ser realizadas 

para entrada nas universidades aqui no Brasil; nesse caso, o ENEM e os 

vestibulares específicos.    

Primeiramente, ao contrário do ENEM e dos vestibulares, as provas 

padronizadas requisitadas não abordam diversos conteúdos. Elas 

contemplarão questões que demandam, antes de tudo, o raciocínio lógico dos 

estudantes e manuseio de tempo limitado para realização; decorar conteúdos 

variados certamente não será algo que você, futuro aplicante, terá de se 

preocupar. 

Em segundo plano, as provas padronizadas requisitadas durante o 

processo de application podem ser realizadas em mais de um momento do 

ano: as empresas organizadoras ofertam múltiplas datas para os estudantes 

realizarem as provas, e, consequentemente, haverá possibilidade de refazer 

a prova várias vezes no mesmo ano caso você não tenha se saído tão bem 

quanto você queria. Sendo assim, a flexibilidade na realização das provas e 

da obtenção de notas “favoráveis” acabam por tranquilizar estudantes e 

tornam o processo “mais seguro” do que a realização dos vestibulares 

brasileiros. 

 

Diferenças entre o SAT/ACT e as provas de proficiência em inglês 

As provas padronizadas, SAT e ACT, são testes nos quais as notas 

obtidas importam: caso você obtenha uma nota mais alta, suas chances de 

ser aceito serão maiores. Por outro lado, se você tirar uma nota extremamente 

alta nas provas de proficiência em inglês, isso não irá aumentar as suas 

chances de ser aceito. Muitas pessoas acreditam que é necessário se sair 

muito bem nessas provas de proficiência em inglês para poder estudar no 

exterior, mas, na verdade, as universidades utilizam esses testes somente 



 

 

 

para “comprovar” que você sabe falar inglês em um nível que irá te permitir 

entender as aulas universitárias, conviver com seus colegas e contribuir para 

a comunidade acadêmica. Nesse sentido, as universidades estabelecem uma 

“nota de corte” para essas provas: se você obtiver uma nota maior que a nota 

mínima estabelecida, está mais que suficiente para comprovar sua proficiência 

em inglês. Entretanto, tenha em mente que, mesmo que as notas nas provas 

de proficiência em inglês não interfiram na sua aceitação, notas altas podem 

ser requisitadas para obtenção de bolsas de estudos específicas; nos Estados 

Unidos, há muitas universidades que estabelecem, como pré-requisitos para 

bolsas de excelência acadêmica, elevadas notas nas provas de inglês— assim 

como no SAT e ACT. Portanto, se você precisa de bolsas de estudos, busque 

se informar a respeito das especificidades das universidades nas quais você 

irá aplicar. Ademais, o SAT e o ACT contemplam questões que não são 

unicamente referentes a aspectos gramaticais, interpretativos e ortográficos 

da língua inglesa, diferentemente das provas de proficiência, que só avaliam 

os conhecimentos de inglês. 

 

Vamos para às duas partes 

Agora que você já entendeu como as provas funcionam durante o 

processo de application, iremos destrinchar as especificidades das principais 

provas que podem ser realizadas durante a aplicação em duas subdivisões 

divergentes e em capítulos separados: as provas gerais e as provas de inglês. 

 

Provas gerais – SAT 

 

A prova 

Organizado pela instituição College Board, o SAT é possivelmente a 

prova mais conhecida do processo de application. A prova é realizada 4 vezes 

ao ano no Brasil, em centros de aplicação nos mais variados estados do país. 

Além disso, o SAT tem uma validade de 3 anos. Logo, durante os seus últimos 

anos de ensino médio, você poderá realizar o SAT quantas vezes quiser. 

 

Aspectos financeiros 

A inscrição para o SAT é realizada online pelo próprio site da College 

Board. Ademais, a inscrição custa cerca de $98,00 para ser efetuada. Apesar 



 

 

 

de ser um custo bastante elevado, caso você não tenha condições de pagar é 

possível requisitar fee-waivers que isentam os custos de inscrição. 

 

Conteúdos gerais 

Na prova do SAT só serão apresentadas questões de matemática e 

inglês: não será preciso decorar a tabela periódica e sequer saber as partes 

do corpo humano; basta ter um conhecimento “bom” da língua inglesa e saber 

o conteúdo até o segundo ano do ensino médio de matemática para se sair 

bem nessa prova. 

 

Como é organizada? 

A prova é dividida em 4 partes, 2 de inglês (Reading e Writing) e 2 de 

matemática (com calculadora e sem calculadora), todas em inglês. Costumava 

haver a parte de Essay, que era opcional e parou de existir após junho de 

2021. Além disso, era possível fazer os SAT Subject Tests, os quais eram 

provas da College Board específicas para certas áreas do conhecimento —

era possível realizar provas de química, física, história, etc — que os 

aplicantes faziam para reiterar os seus conhecimentos em certas matérias. 

Entretanto, assim como o essay do SAT, os Subject Tests foram 

descontinuados no ano de 2021. 

Além disso, a prova possui 154 questões no geral e o tempo de duração 

é de 3 horas - há 2 intervalos de 10 minutos (um entre as provas de Reading 

e Writing e outro entre a prova de matemática sem calculadora e com 

calculadora), nos quais você lanchar e ir ao banheiro. 

 

As seções da prova 

Como você já compreendeu os aspectos gerais do SAT, vamos para as 

especificidades de cada seção. 

 

Reading 

O Reading é a parte do SAT com questões sobre a língua inglesa 

voltadas para a interpretação de textos. Nessa parte o estudante deve ler e 

interpretar 5 textos de cerca de 70 linhas cada. Os temas dos trechos variam 

desde artigos científicos e análises de experimentos, até trechos de livros 



 

 

 

clássicos e documentos históricos. Além disso, há sempre pelo menos uma 

passagem que irá requisitar a análise de um gráfico. 

Número de questões de múltipla escolha: 52 

Duração: 65 minutos 

 

Writing 

O Writing, tal como o Reading, tem suas questões voltadas 

principalmente para conhecimentos da língua inglesa. Entretanto, nessa parte 

da prova, o estudante deverá resolver questões voltadas a gramática e a 

ortografia distribuídas em 4 trechos de textos, que, tal como a prova de 

Reading, variam bastante em conteúdo - eles vão desde documentos 

históricos até experimentos científicos e, novamente, será preciso analisar 

gráficos e tabelas. Nessa seção, você deverá analisar os textos apresentados 

e realizar algumas alterações (ou não) para resolver problemas gramaticais e 

lógicos na passagem em questão.  

 Número de questões de múltipla escolha: 44 

 Duração: 35 minutos 

 

Matemática (Sem calculadora)  

Nessa parte da prova, o estudante deve realizar questões de matemática 

que envolvem principalmente funções, análise de gráficos e álgebra. Ao 

contrário dos longos problemas das provas de matemática aqui do Brasil, as 

questões do SAT costumam ser bem mais diretas e possuir enunciados curtos 

e objetivos, que demandam cerca de 30 segundos para serem resolvidas. 

 Número de questões de múltipla escolha: 15  

 Número de questões discursivas: 5 

 Duração: 25 minutos 

 

Matemática (Com calculadora)  

Ao contrário da seção de matemática anterior, o estudante pode utilizar 

uma calculadora para resolver as questões, que são similares às da seção 

sem calculadora. De modo geral, as questões de Math (Com calculadora) são 



 

 

 

levemente mais trabalhosas, por requererem cálculos de porcentagem ou 

sistemas lineares com números maiores, por exemplo. 

 Número de questões de múltipla escolha: 30 

 Número de questões discursivas: 8 

 Duração: 55 minutos  

 

As notas  

Um aspecto importante a ser ressaltado é que a pontuação no SAT varia 

conforme sua nota em cada seção. Nesse sentido, a nota geral na prova vai 

de 1600 (nota máxima) até 800 (nota mínima); a nota geral é composta pela 

soma das suas notas na seção de matemática (com e sem calculadora) e na 

seção de inglês (Reading e Writing), que variam de 800 a 400 cada. 

Entretanto, para obter sua nota final por cada seção, é preciso converter seu 

raw score (quantas questões você acertou) para a sua nota “líquida”. Para 

você entender melhor, separamos uma escala de notas de uma das provas do 

SAT.  

 
Foto: Escala de notas de uma prova do SAT 

 

Fonte: College Board  

 



 

 

 

Esse é um exemplo de grading scale, e para obter sua nota, basta fazer 

alguns cálculos simples. Primeiramente, estabeleça seus acertos para cada 

seção (para a parte de matemática, conte os acertos da seção com 

calculadora e sem calculadora como um todo) e confira, na coluna de raw 

score, onde se “encaixam” os seus acertos e qual nota final se relaciona com 

eles. Por exemplo, se você acertou 57 questões, sua nota final na prova de 

matemática será de 790. Posteriormente a isso, você precisará fazer o mesmo 

para as partes de inglês, tanto de Reading quanto de Writing e somar as duas 

notas finais. Por exemplo, se você acertou 49 questões na prova de Reading, 

sua nota será 38, e se você acertou 43 questões na prova de Writing, sua nota 

será 39. Subsequentemente, você deve somar as duas notas finais (38 + 39= 

77) e multiplicar sua nota por 10 (77 x 10 = 770); a nota que você obter será 

sua nota final na parte de inglês. A partir de então, basta somar a nota final de 

inglês com a de matemática e você obterá sua nota total na prova (790 + 770 

= 1560). O College Board, logicamente, irá fazer esse cálculo para você nas 

provas reais, mas quando você for fazer simulados em casa, é importante 

saber como calcular seus resultados.  

Outro aspecto é que essa tabela de conversão não é estática: para cada 

prova, há uma tabela diferente. Nesse sentido, os mesmos 57 acertos que 

você obteve podem representar tanto 780 quanto 800 pontos em outras 

provas.  

 “Mas por que isso acontece?” 

Porque as provas não são iguais! Por mais que haja um padrão 

específico de questões para o SAT, é impossível que cada uma das provas 

seja igual as outras e é também impossível que o College Board preveja qual 

será a nota média dos alunos. Nesse sentido, esse grading scale varia 

conforme a média de acertos por cada uma das provas: se na prova de março 

do SAT a média de notas em matemática foi mais alta, e consequentemente, 

a prova foi de modo geral mais fácil, será mais difícil obter notas altas, já que 

o College Board irá fazer com que cada erro represente uma redução mais 

“drástica” na nota líquida - uma forma de não deixar o SAT tão fácil e as notas 

altas como regulares. Por outro lado, se a prova de matemática do SAT de 

dezembro foi mais difícil, e consequentemente, menos alunos obtiveram notas 

altas, a tendência é que seja “mais fácil” obter notas líquidas mais altas: se 

você acertou 56 questões, por exemplo, é possível que, devido ao nível de 

dificuldade da prova, você ainda consiga obter um 800.  

 

 



 

 

 

“Mas o que é uma nota boa?” 

Uma das maiores dúvidas de qualquer aplicante em relação ao SAT é 

“O que é considerada uma nota boa?”. 

Assim como qualquer aspecto da application, a única coisa que 

podemos te dizer é “depende”. Tudo irá variar conforme as universidades para 

quais você irá aplicar. Portanto, a dica que podemos te dar é “estabeleça uma 

meta”: defina uma nota que você pretende atingir no SAT conforme a sua lista 

de universidades. Isso não somente vai te auxiliar na sua rotina de estudos 

mas também irá te fornecer um “norte” a respeito do que você vai precisar 

aprimorar e o que você ainda precisa aprender.  Para ter ideia de qual nota 

você precisa tirar, procure qual a média do SAT/ACT dos alunos aceitos em 

tal universidade, assim como foi citado no capítulo da College List. 

 

“O que fazer no dia da prova?” 

Antes de tudo, a primeira e mais importante dica para o dia da prova é: 

leve um relógio e uma calculadora (que será usada somente na parte de 

matemática com calculadora). Fique tranquilo quanto ao relógio, pois não é 

nenhum tipo de cola ou prática ilegal; é permitido e até mesmo incentivado 

que um relógio seja levado no dia para auxiliá-lo. O relógio é fundamental para 

você poder ter uma boa noção do seu ritmo de prova e também acompanhar 

a sua estratégia prévia: se você delimitou que, no dia da prova, você irá ler 

cada passagem da parte de Reading em no máximo 3 minutos, ter um relógio 

em mãos é essencial para se adequar às suas próprias estratégias. Porém, o 

relógio que você irá levar não pode emitir nenhum forma de barulho, pois, caso 

ele faça qualquer som, você será desqualificado da prova.  

No caso da calculadora, não há tantas restrições quanto aos relógios: 

você pode, até mesmo, levar calculadoras que desenhem gráficos. Porém, 

fique tranquilo, pois ter uma calculadora caríssima não irá afetar seu 

desempenho; é possível realizar tudo a lápis, mas não é recomendado devido 

ao tempo. Logo, aconselhamos que você disponha de uma calculadora para 

facilitar cálculos grandes, mas não se prenda a ela, já que você pode perder 

mais tempo usando uma do que escrevendo no papel dependendo do nível de 

dificuldade da questão. Vale ressaltar que o College Board estabelece 

algumas restrições quanto ao uso de calculadoras; sendo assim, é importante 

que você entre no site oficial e veja quais tipos de calculadora são aceitas. 

 



 

 

 

“Como posso estudar?” 

Como você pôde perceber, o SAT seria uma espécie de prova de 100 

metros rasos devido ao curto tempo para realização de todas as questões. 

Nesse sentido, é muito importante que você saiba organizar seu tempo de 

prova e ajustar seu ritmo produtivo conforme o andamento dela - vale dizer 

que o manuseio do tempo é uma das estratégias mais importantes para 

realizar o SAT. Portanto, nossa dica é que você utilize a plataforma Khan 

Academy, na qual você pode treinar todas as partas da prova de forma 

gratuita, veja vídeos no YouTube e compre livros de estratégias. Além disso, 

independentemente se você for fazer o SAT ou ACT, sempre busque praticar 

através de materiais oficiais: provas antigas, provas práticas e exercícios da 

própria College Board sempre serão a melhor opção de estudo. Apesar de 

existirem inúmeros outros materiais disponíveis, utilizar aquilo que é oficial 

sempre irá te aproximar o máximo possível da situação real de prova. Caso 

você queira encontrar esses materiais, é possível acessá-los no site oficial da 

College Board, e, se você já tiver usufruído de todos os materiais oficiais - as 

10 provas disponibilizadas - é possível achar materiais extraoficiais em outras 

plataformas, como o Reddit.  

Outra dica fundamental para você que quer estudar com eficácia para 

esta prova, é cronometrar as suas provas práticas para analisar se você está 

conseguindo acabá-las a tempo. Também não se esqueça de determinar 

quais estratégias utilizar para manusear seu ritmo de prova. Existem inúmeras, 

e cabe a você encontrar a sua. Sua estratégia pode ser ler somente as 

primeiras frases de cada parágrafo no Reading, fazer 10 questões e passá-las 

para a grade depois ou até mesmo pular as questões mais difíceis e fazê-las 

depois, mas não deixe de adotar uma estratégia. 

 

ACT 

 

First things first 

Agora que você já entendeu como o SAT de fato funciona, vamos falar 

da outra prova padronizada do processo de application: o ACT. Apesar de não 

ser tão conhecido no Brasil, o ACT é realizado por inúmeros estudantes no 

mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, aproximadamente metade dos 

aplicantes optam por fazer o ACT.  



 

 

 

Apesar de possuírem algumas diferenças, ambas as provas são 

bastante objetivas e são mais focadas, sobretudo, no manuseio de tempo e no 

raciocínio lógico do que na famosa “decoreba”. Entretanto, há algumas 

diferenças fundamentais do ACT para o SAT: o ACT possui uma seção de 

ciências e a prova, conforme o centro de aplicação, pode ser realizada no 

computador (vale destacar que, para estudantes internacionais, o ACT é 

realizado hoje em dia quase que unicamente na sua versão em computador). 

Já adianto que na seção de ciências, grande parte do que será cobrado não 

chega nem perto do nível de dificuldade das questões de ciências de 

vestibulares e do ENEM: você, geralmente, só  precisará interpretar dados e 

analisar gráficos que as questões lhe apresentarão. Ademais, no que tange a 

realização pelo computador, o ACT, tal como o SAT, deve ser realizado em 

centros de aplicação nos quais você irá utilizar os computadores do local para 

realizar a prova.  

Outro aspecto que é importante pontuarmos antes de nos 

aprofundarmos nas especificidades do ACT, é o fato de ele ser mais 

“conteudista” do que o SAT: o ACT aborda alguns conteúdos mais 

aprofundados e mais específicos que o SAT. Como um exemplo, na prova de 

matemática do ACT são cobrados alguns aspectos introdutórios de 

combinatória, algo que não cai nas provas do SAT. 

Além disso, para esta seção do ACT, como já pontuamos alguns 

aspectos gerais de ambas as provas na seções anterior deste capítulo, e muito 

daquilo que é próprio do SAT também se aplica ao ACT no que tange a 

estratégias e especificidades, este capítulo será mais direto e sucinto para não 

repetirmos informações 

 

A prova  

 Aplicada pela própria organização ACT, a prova do ACT é realizada de 

4 a 6 vezes ao ano no Brasil em centros de aplicação nos mais variados 

estados do país. Além disso, o ACT tem uma validade de 3 anos. Logo, 

durante os últimos anos de ensino médio, você poderá realizar o ACT quantas 

vezes e quando quiser.  

 

Aspectos financeiros  

 Em relação à inscrição para o ACT, ela é realizada totalmente online 

pelo próprio site do ACT. Ademais, a inscrição custa cerca de R$700 para ser 



 

 

 

efetuada. Apesar de ser um custo bastante elevado, caso você não tenha 

condições de pagar, é possível requisitar fee-waivers, que isentam os custos 

de inscrição.  

 

Conteúdos gerais  

 A prova do ACT também deve ser realizada em inglês, e só serão 

apresentadas questões de matemática, inglês e ciências. Apesar da mera 

existência da seção de ciências assustar vários aplicantes, ela não é o bicho 

de 7 cabeças que muitos pensam: tal como havíamos falado, o que mais será 

cobrado será análise gráfica e interpretação de dados. Então não precisa 

decorar tudo que você já aprendeu de ciências no colégio para realizar esta 

parte da prova.  

 

Como é organizada? 

 A prova é dividida em 4 partes, 2 de inglês (English e Reading), 1 de 

matemática e 1 de ciências. Além disso, há uma seção do ACT que é a parte 

de Writing (a parte de redação). Entretanto, realizar a seção de redação é 

opcional e muitas pessoas acabam por não fazer o essay do ACT, pois grande 

parte das universidades não requisitam a realização da redação durante o 

application, já que os alunos devem escrever múltiplas redações, e seria 

desnecessário, no ponto de vista das universidades, requisitar a realização de 

mais uma redação. Mas, vale ressaltar que ainda há universidades que 

demandam a escrita da redação do ACT aos aplicantes. Portanto, não se 

esqueça de pesquisar as demandas das universidades em que você pretende 

aplicar.  

 No quesito da estrutura do ACT, a prova possui no geral 215 questões e 

o tempo de duração da prova é de 2 horas e 55 minutos - também há um 

intervalo de 10 minutos entre a seção de Reading e Math no qual você pode 

lanchar e ir ao banheiro. Como você pode perceber, o ACT também é uma 

prova com tempo de realização extremamente escasso e, tal como o SAT, o 

mais importante é saber lidar com o tempo de prova de modo que você possa 

terminá-la a tempo. Entretanto, vale ressaltar que o ACT possui mais questões 

e menor duração, isso por que, o ACT acaba por ser ainda mais objetivo, e os 

enunciados das questões dessa prova são ainda mais curtos, o que torna a 

rapidez na realização algo primordial. 

 



 

 

 

As seções da prova 

 Portanto, como você já compreendeu os aspectos gerais do ACT, vamos 

para as especificidades de cada seção:  

 

Reading 

 O Reading é a parte do ACT com questões sobre a língua inglesa 

voltadas para a interpretação de textos. Nessa parte o estudante deve ler e 

interpretar 4 textos de cerca de 85 linhas cada. Cada passagem apresenta um 

tema específico: narrativa literária, ciências sociais, humanas ou ciências 

naturais.  

 Número de questões de múltipla escolha: 40  

 Duração: 35 minutos 

 

English 

 O English, tal como o Reading, tem suas questões voltadas 

principalmente a conhecimentos da língua inglesa. Entretanto, nessa parte da 

prova, o estudante deverá realizar questões voltadas a gramática e ortografia 

distribuídas em 5 trechos de textos, que, tal como a prova de Reading, variam 

bastante em conteúdo: tais textos vão desde documentos históricos até 

experimentos científicos. 

 Número de questões de múltipla escolha: 75 

 Duração: 45 minutos 

 

Matemática  

 Nessa parte da prova, o estudante deve realizar questões de matemática 

que abordam assuntos como álgebra, trigonometria, geometria e uma espécie 

de “pré-calculo”. Nessa seção, é permitido o uso de calculadoras. Além disso, 

a evolução do nível de dificuldade da prova é evidente: as perguntas vão 

ficando mais difíceis conforme o aluno vai progredindo. 

 Número de questões: 60  

 Duração: 60 minutos 

 



 

 

 

Science 

 A parte de science é um dos aspectos que mais difere o ACT do SAT. 

Nessa seção, o aluno deve ler de 6 a 8 textos e responder perguntas 

específicas sobre física, química e biologia com base naquilo que foi 

apresentado no texto. Lembre-se que essa parte irá avaliar principalmente a 

sua capacidade de interpretar dados e gráficos (algo que é feito nas seções 

de Reading e Writing do SAT); entretanto, cada prova irá apresentar de 2 a 10 

perguntas sobre ciências sobre algo que você deve ter conhecimento prévio. 

 Número de questões: 40 

 Duração: 35 minutos  
 

As notas  

 Um aspecto importante a ser ressaltado é que a pontuação no ACT varia 

conforme sua nota em cada seção. Nesse sentido, a nota geral na prova vai 

de 1 (nota mínima) até 36 (nota máxima); a nota geral é composta pela média 

da nota em cada seção, que também vai de 1 até 36. Entretanto, tal como o 

SAT, para obter sua nota final por cada seção, é preciso converter seu raw 

score (quantas questões você acertou) para a sua nota “líquida”. Para você 

entender melhor, separamos uma das escalas de notas do ACT.  

Foto: Escala de notas de uma prova do ACT 

 

Fonte: ACT 

 



 

 

 

 Esse é um exemplo de grading scale, e para obter sua nota, basta fazer 

alguns cálculos simples. Primeiramente, estabeleça seus acertos para cada 

seção e confira na coluna de raw score onde se “encaixam” os seus acertos e 

qual nota final se relaciona aos seus acertos. Por exemplo, se você acertou 74 

questões na seção de English, sua nota final nesta parte será 35. 

Posteriormente a isso, você precisará fazer o mesmo para as partes de 

matemática, Reading e Science, e, posteriormente, somar todas essas notas 

e dividir por 4. Por exemplo, se você acertou 60 questões na prova de 

matemática, sua nota será 36; se você acertou 35 questões na parte de 

Reading, sua nota será 33; se você acertou 40 questões na seção de Science, 

sua nota será 36. Subsequentemente, você deve somar as quatro notas de 

cada seção (35 + 36 + 33 + 36 = 140) e dividir o resultado da soma por 4 para 

obter a sua média das seções, e também, nota final (140 ÷ 4 = 35). O ACT 

logicamente irá fazer esse cálculo para você nas provas reais, mas caso você 

pretenda fazer simulados em casa, é importante saber seus resultados em tais 

provas práticas.  

 Outro aspecto importante de ressaltar, é que essa tabela de conversão 

não é estática, assim como explicamos na seção do SAT. Para cada prova 

realizada, há uma diferente escala de notas conforme o nível de dificuldade da 

prova e número de acertos dos alunos. 

 

O que fazer no dia da prova? 

 Quando o assunto é o que levar no dia de prova do ACT, não há tantas 

diferenças para o dia da prova do SAT. Para o dia da prova, você deve levar 

uma calculadora para usar na seção de matemática - lembre-se de analisar as 

especificações quanto as calculadoras permitidas - e também um relógio, para 

poder cronometrar o seu tempo de prova. Além disso, é de suma importância 

que você deixe todos os seus materiais para fazer a prova separados - lápis, 

borracha e apontador - e leve seu comprovante de inscrição. 

 

Como posso estudar?  

 Como você já deve saber, é sempre aconselhado utilizar materiais 

oficiais para praticar para provas padronizadas; e pro ACT não seria diferente. 

Na internet há uma variedade de practice tests do ACT para você treinar suas 

habilidades e também conhecimentos antes do dia real de prova.  

 



 

 

 

Provas de inglês: TOEFL e IELTS 
 

 Após esta explicação de como funcionam as principais “provas gerais” 

do application, iremos falar um pouco sobre as provas de proficiência em 

inglês. Essas provas, principalmente o IELTS e o TOEFL (há outros testes de 

proficiências como as provas de Cambridge e a prova do Duolingo, mas como 

elas não são atualmente as principais e mais aceitas provas durante o 

application, iremos falar somente do IELTS e do TOEL) são tidas, assim como 

havíamos mencionado, comprovações de que você possui conhecimentos 

adequados e requisitados pelas universidades sobre a língua inglesa. Vale 

dizer também, que o TOEFL é aceito por mais universidades nos Estados 

Unidos do que o IELTS. Porém, conforme o preço de cada prova, os requisitos 

das universidades em que você irá aplicar, e os centros de aplicação próximos 

a sua cidade, talvez possa ser melhor para você fazer o IELTS - ou até mesmo 

o Duolingo English Test, por exemplo. Por isso, é extremamente importante 

avaliar as especificidades de cada universidade.  

 Portanto, vamos agora para as explicações de cada prova.  

 

TOEFL  

 

Breve introdução  

 Organizado pela instituição Educational Testing Service (ETS), o TOEFL 

é possivelmente a prova de inglês mais conhecida do processo de application. 

A prova é realizada em múltiplos centros de aplicação e várias vezes ao ano 

no Brasil. Além disso, o TOEFL tem uma validade de 2 anos. Logo, durante os 

últimos anos de Ensino Médio, você pode realizar a prova quantas vezes você 

quiser até obter as notas que você deseja.  

 Um aspecto importante de citar é que a prova possui uma versão para 

ser feita em casa. Essa versão foi lançada recentemente devido 

principalmente a circunstância de pandemia. A prova apresentada as mesmas 

seções e mesma estrutura. Entretanto, há inúmeras especificidades 

requisitadas pela ETS para evitar que o aluno que vá realizar a prova cole ou 

tenha vantagens daqueles que irão realizá-la presencialmente; uma das 

desvantagens da versão remota, por exemplo, é o fato de você não poder 

realizar anotações no papel - elas devem ser feitas em um quadro branco ou 



 

 

 

outra superfície apagável. Além disso, você não pode utilizar fones de ouvido 

e seu computador deve possuir um sistema operacional específico.  

 Logo, caso você esteja pensando em fazer o TOEFL em casa, confira 

no site da ETS as recomendações e especificações para a realização. 

 Por fim, é importante ressaltar que há mais de uma prova do TOEFL, 

mas iremos abordar nesse livro o TOEFL iBT, que a mais comum e mais 

realizada prova da ETS no mundo inteiro. 

 

Aspectos financeiros   

 Em relação a inscrição para o TOEFL, ela é realizada totalmente online 

pelo próprio site da ETS. Ademais, a inscrição custa cerca de R$1000 para ser 

efetuada. Apesar de ser um custo bastante elevado, caso você não tenha 

condições de pagar é possível requisitar fee-waivers que isentam os custos de 

inscrição.  

 

Conteúdos gerais  

 A prova do TOEFL aborda unicamente aspectos da língua inglesa, que 

variam desde interpretação de texto, até gramática e ortografia. Ademais, é 

necessário que o estudante apresente habilidades auditivas e conversacionais 

em inglês. Em suma, é preciso que você seja um falante de inglês “completo”: 

não há como você se sair bem nessa prova caso você saiba somente como 

escrever textos ou somente como falar fluentemente. 

 Outro aspecto relevante de ser ressaltado, é que a prova sempre busca 

aproximar o aluno às situações reais cotidianas e acadêmicas que ele irá 

encontrar caso deseje morar no exterior ou estudar em instituições 

estrangeiras. Nesse caso, os textos, áudios e temas de conversa da seção de 

Speaking serão sempre relacionadas ao meio acadêmico; por exemplo, a 

seção de Listening irá retratar conversas entre estudantes e professores 

dentro da sala de aula sobre temáticas pedagógicas. Esse foco da prova visa 

reiterar que o aplicante estará apto para entrar nos meios acadêmicos em 

países falantes da língua inglesa. 

 



 

 

 

Como é organizada? 

  A prova é dividida em 4 partes (Reading, Listening, Speaking e Writing) 

que abordam unicamente conteúdos da língua inglesa. No quesito da estrutura 

do TOEFL, a prova possui em torno de 85 questões e o tempo de duração da 

prova é de aproximadamente 3 horas. Ademais, há intervalos de 10 minutos 

após as seções de Reading e Listening. Outro ponto importante é que a prova 

é realizada inteiramente pelo computador.  

 

As seções da prova 

 Como você já compreendeu os aspectos gerais do TOEFL, vamos para 

as especificidades de cada seção:  

 

Reading 

 O Reading é a parte do TOEFL com questões voltadas unicamente para 

a interpretação de textos. Nessa parte o estudante deve ler e interpretar de 3 

a 5 textos de cerca de 700 palavras cada. O tema de cada passagem sempre 

será sobre a vida cotidiana e os meios acadêmicos. 

 Número de questões de múltipla escolha: 30 a 40 

 Tempo de duração: 72 minutos 

 

Listening  

 O Listening é a parte da prova do TOEFL que demanda dos aplicantes 

as suas habilidades auditivas. Nessa parte, serão apresentados cerda de 7 

áudios de dois diferentes tipos: conversas entre dois duas pessoas e 

conversações em uma sala de aula. Nessa parte, será requisitado que o 

estudante interprete informações ouvidas nos áudios e responda questões 

sobre elas; é importante prestar muita atenção em cada áudio, pois eles só 

serão passados uma única vez. Entretanto, você poderá fazer anotações 

sobre os áudios em uma folha à parte.  

 Número de questões: 28 a 39 

 Tempo de duração: 41 a 57 minutos 

 



 

 

 

Writing  

 Na seção de Writing, o estudante deverá escrever textos no 

computador - dependendo do país, o Writing pode ainda ser escrito à mão, 

mas a tendência é que ele seja feito digitalmente. Além disso, a etapa de 

Writing é dividida em duas partes: Integrated Writing Task e Independent 

Writing Task.  

 Na parte de Integrated Writing Task é preciso que você ouça um áudio 

e leia um pequeno texto. Posteriormente, é preciso que você escreva um 

texto de 150 a 225 palavras sobre as informações que foram ditas e 

abordadas nos respectivos materiais em 20 minutos. 

 Já na parte de Independent Writing task, é preciso que você escreva 

uma essay - ou seja, um texto dissertativo-argumentativo  que você já sabe 

fazer para os vestibulares e para o ENEM - que descreva uma opinião que 

você tenha ou uma experiência que você vivenciou sobre um tema 

específico. Para escrever esse texto, você terá 30 minutos e deverá escrever 

no mínimo 300 palavras. Apesar da aproximação que fizemos com ENEM, o 

texto dissertativo-argumentativo do TOEFL certamente tem suas diferenças; 

portanto, não faça exatamente igual ao modelo que você já está acostumado 

para o ENEM. 

 

Speaking   

 Nessa parte da prova, serão avaliadas as suas habilidades 

comunicativas e conversacionais sobre a língua inglesa; tal como as outras 

seções da prova, você será apresentado situações similares àquelas que 

serão vivenciadas nos meios acadêmicos, tal como circunstâncias de sala de 

aula e convivências com alunos e professores. Nesse caso, o Speaking é 

dividido em quatro partes. 

 Na primeira parte, você deve responder perguntas as quais você deve 

formular sozinho as respostas, sem qualquer material de apoio. Além disso, o 

ETS sugere que você fale por 45 a 60 segundos para responder cada 

pergunta. 

 Na segunda parte, você deve responder perguntas que serão baseadas 

em um texto ou áudio. Tal como na parte prévia, você deve falar por 

aproximadamente 50 segundos. Vale destacar que para cada pergunta você 

terá um intervalo de aproximadamente 15 segundos para desenvolver o seu 

raciocínio. 



 

 

 

 Na terceira parte, você lerá uma passagem sobre uma matéria 

acadêmica e, após isso, ouvir parte de uma aula sobre essa mesma disciplina. 

Você terá 30 segundos para preparar sua resposta e 1 minuto para responder 

à pergunta. Sua pergunta pode pedir, por exemplo, que você explique o que 

foi dito no texto e relacione com o áudio escutado. 

 Na quarta parte, você irá ouvir parte de uma aula e, em seguida, terá 20 

segundos para preparar sua resposta e mais 60 segundos para responder à 

pergunta. Sua pergunta pode pedir, por exemplo, que você explique o conceito 

ou problema ensinado na aula usando os argumentos e exemplos, ou seja, 

um resumo do que você ouviu. 

 

As notas  

 A pontuação na prova do TOEFL é relativamente mais simples de ser 

compreendida, se comparada às provas gerais do processo de application. 

Nesse caso, a pontuação total do TOEFL varia de 0 (nota mínima) a 120 

(nota máxima). A pontuação final é o resultado da soma das notas em cada 

seção, que variam de 0 a 30.  

 Apesar de ser mais facilmente compreendida, a sua pontuação por 

questão no TOEFL é bastante complexa de entender: o valor de cada 

questão e o cálculo da sua nota é realizado por um programa da própria 

ETS. Sendo assim, é muito difícil compreender o exato porquê da sua nota, 

visto que o peso de cada questão nas seções de Listening e Reading não 

são divulgados, e as avaliações do Speaking e do Writing são “subjetivas” e 

variáveis. 

 

Mas o que é uma nota boa?  

 Tal como as notas no SAT e no ACT, a única certeza que temos é que 

uma nota boa “varia”. Nesse sentido, lembre-se que a nota boa será a nota de 

corte do TOEFL da universidade que você quer aplicar: a nota mínima 

requisitada pelo MIT é 90 (apesar de a nota recomendada ser 100); já no caso 

de Brown, a nota de corte é 100.  

 Considerando essa variação, sugerimos que você avalie os requisitos 

das universidades na sua college list e estabeleça uma meta que você queira 

atingir que sirva para todas as universidades que você deseja aplicar. 



 

 

 

Vale ressaltar que, caso a nota de corte da universidade que você irá aplicar 

é 100, e você tirar 115 no TOEFL, isso não irá aumentar suas chances de 

aceitação, pois o TOEFL é uma prova de proficiência: ele só serve para 

garantir que você tem os conhecimentos necessários da língua inglesa. Mas 

caso você precise de uma bolsa de estudos, é sempre interessante almejar 

notas mais elevadas.  

 

O que fazer no dia da prova? 

 No caso do TOEFL, não é necessário, sequer permitido, que você leve 

aparelhos e acessórios para a prova: você só precisa levar sua identificação e 

documentos adicionais. Ademais, todas as folhas de rascunho e os lápis para 

fazer anotações ao longo dos áudios, por exemplo, serão fornecidos pelo 

centro de aplicação. Sendo assim, não se preocupe em levar os lápis 

adequados ou sua caneta da sorte, já que isso não é possível.  

 

Como posso estudar?  

 Primeiramente, aquilo que você aprendeu sobre o SAT e o ACT também 

se aplica ao TOEFL em relação aos seus estudos e sua preparação para a 

prova: sempre busque estudar através de materiais oficiais. A própria ETS 

fornece alguns materiais e simulados para você se preparar para a prova, o 

que pode ser muito importante para você compreender o estilo das questões 

das seções de Reading e Listening.  

 Falando um pouco de cada parte específica da prova, sugiro que você 

busque se preparar para elas como se estivesse aprendendo inglês pela 

primeira vez.  

 “Mas como assim?”  

 Para a parte de Listening, busque não somente ouvir os áudios da prova, 

mas tente também ver filmes e séries em inglês para “preparar o seu ouvido”. 

Para a seção de Reading, busque ler livros em inglês e artigos científicos 

diariamente. Para a seção de Speaking, pesquise sobre alguns sites de 

conversação em inglês online com nativos. Caso você seja mais 

envergonhado, tente falar consigo mesmo sobre algumas das questões e 

temas das provas passadas do TOEFL: se a questão for “What is typical dream 

university?” (isso é uma questão imaginária; inventamos ela só para fornecer 

um exemplo), fale sozinho e em voz alta por aproximadamente 45 segundos 

(o tempo de resposta para esse tipo de pergunta) até você alcançar um “nível 



 

 

 

de resposta” que você ache adequado para alcançar sua nota desejada. 

Ademais, sempre evite dar respostas curtas, tal como “My dream university is 

one that is beautiful”. Desenvolva sua resposta: fale brevemente sobre os 

motivos, as consequências e aspectos relacionados a sua fala. Dessa forma, 

você irá demonstrar para o avaliador que consegue se comunicar habilmente 

em inglês. Por fim, para a seção de Writing, pesquise alguns temas passados 

de provas e escreva textos sobre tais temáticas tal como no dia do teste: 

cronometre seu tempo e escreva o número de linhas adequado. Para praticar 

essa parte, é sempre interessante pesquisar corretores ortográficos online 

para corrigir seu texto e, avaliar modelos de textos disponíveis na internet para 

adequar sua escrita a estrutura de um texto de qualidade do TOEFL.  

 

IELTS 

 

Breve introdução  

 Organizado pela Universidade de Cambridge e pelo British Council, o 

IELTS é a outra prova de proficiência em inglês que é amplamente aceita nos 

Estados Unidos. Apesar de algumas universidades não aceitarem o IELTS, o 

número de instituições que aceitam o IELTS como comprovação da 

proficiência em inglês de alunos internacionais vem crescendo nos anos 

recentes.  

 A prova é realizada em múltiplos centros de aplicação e várias vezes ao 

ano no Brasil. Além disso, o IELTS tem uma validade de 2 anos. Logo, durante 

os últimos anos de Ensino Médio, você pode realizar a prova quantas vezes 

você quiser até obter as notas que você deseja.  

 Devido às limitações impostas pela pandemia do covid-19, foi-se 

desenvolvido o IELTS Indicator, uma prova quase idêntica ao IELTS realizado 

presencialmente, mas que pode ser feito em casa. Apesar de ser muito similar 

às provas usuais do IELTS, o Indicator não é “uma prova oficial”: pense nela 

como uma que você poderia tirar certa nota na prova presencial do IELTS. 

Sendo assim, são poucas as universidades que reconhecem tal teste. 

Portanto, pesquise sobre os requisitos das universidades para quais você irá 

aplicar, e sempre tente fazer a versão presencial. 

 Além disso, dependendo do centro de aplicação aqui do Brasil, você vai 

poder optar por qual prova você vai querer fazer: no papel, ou no computador. 



 

 

 

 Essa escolha é feita no próprio site do IELTS, e é feita conforme a 

disponibilidade do local. 

 Por fim, vale ressaltar que há mais de uma prova do IELTS: Academic e 

General Training.  

 O IELTS General Training é utilizado para comprovar sua proficiência 

em inglês para finalidades de imigração e entrada no mercado de trabalho 

estrangeiro. Enquanto isso, o IELTS Academic é o exame utilizado para 

finalidades acadêmicas, como entrada em cursos de graduação e pós-

graduação em universidades do exterior; ou seja, o exame que realmente 

importa entre as opções para o application. 

 

Aspectos financeiros  

 Em relação a inscrição para o IELTS, ela é realizada totalmente online 

pelo próprio site do IELTS. Ademais, a inscrição custa cerca de R$1000 para 

ser efetuada. Apesar de ser um custo bastante elevado, caso você não tenha 

condições de pagar é possível requisitar fee-waivers que isentam os custos 

de inscrição.  

 

Conteúdos gerais  

 A prova do IELTS, assim como o TOEFL, aborda unicamente aspectos 

da língua inglesa, que variam desde interpretação de texto, até gramática e 

ortografia. Ademais, é necessário que o estudante apresente habilidades 

auditivas e conversacionais em inglês. Em suma, é preciso que você seja um 

falante de inglês “completo”: não há como você se sair bem nessa prova 

caso você saiba somente como escrever textos ou somente como falar 

fluentemente. 

 Outro aspecto relevante de ser ressaltado, é que assim como o 

TOEFL, o IELTS irá apresentar situações similares àquelas que você irá 

encontrar em contextos acadêmicos: conversações nas salas de aula, artigos 

científicos e diálogos entre alunos e professores. Entretanto, a prova do 

IELTS busca apresentar situações do dia-a-dia e conversações que tratam 

de aspectos banais da vida cotidiana, de modo a garantir que você estará 

apto também para se adaptar a toda a realidade social de um país falante de 

inglês. 

 



 

 

 

Como é organizada? 

  A prova é dividida em 4 partes (Reading, Listening, Speaking e Writing) 

que abordam unicamente conteúdos da língua inglesa. No quesito da 

estrutura do IELTS, a prova possui em torno de 80 questões (sem contar 

com o Writing e com o Speaking)e o tempo de duração da prova é de 

aproximadamente 2 horas e 45 minutos. 

 

As seções da prova 

 Como você já compreendeu os aspectos gerais do IELTS, vamos para 

as especificidades de cada seção:  

 

Reading 

 O Reading é a parte do IELTS com questões voltadas unicamente para 

a interpretação de textos. Nessa parte o estudante deve ler e interpretar 3 

textos com cerca de 900 palavras cada. O tema de cada passagem sempre 

irá abordar aspectos sobre a vida cotidiana e os meios acadêmicos. 

Número de questões de múltipla escolha: 40 

Duração: 60 minutos 

 

Listening  

 O Listening é a parte da prova do IELTS que demanda dos aplicantes 

as suas habilidades auditivas. Nessa parte, serão apresentados cerda de 4 

áudios com temas diversos. Nessa parte, será requisitado que o estudante 

interprete informações ouvidas nos áudios e responda questões sobre elas; é 

importante prestar muita atenção em cada áudio, pois eles só serão 

passados uma única vez. O número de questões por áudio varia, e o tipo de 

questão também: em alguns casos, por exemplo, você deve escrever e 

preencher uma lacuna em um texto conforme o que você ouviu do áudio.  

 Diferentemente do TOEFL, não são em todos os test centers que a 

utilização de folhas em branco para fazer anotações será liberada para quem 

irá fazer a prova no computador. Portanto, fique muito atento na hora de 

ouvir as gravações 

 Número de questões: 40 



 

 

 

 Duração: 30 minutos + 10 minutos para passar as respostas para a 

grade de respostas 

 

Writing  

 Na seção de Writing, o estudante deverá escrever dois textos com temas 

e estruturas diferentes. 

 Na parte de Writing 1, o estudante deve escrever um texto de 150 

palavras que descreva as suas opiniões a respeito de um gráfico, tabela, ou 

diagrama, através das suas próprias palavras. Para essa parte, você terá 20 

minutos.  

 Já na parte de Writing 2, é preciso que você escreva uma essay —ou 

seja, um texto dissertativo-argumentativo que descreva sua opinião sobre um 

tema ou problema específico. Para escrever esse texto, você terá 40 minutos 

e deverá escrever cerca de 250 palavras. 

 

Speaking   

 Nessa parte da prova, serão avaliadas as suas habilidades 

comunicativas e conversacionais sobre a língua inglesa; tal como as outras 

seções da prova, você será apresentado situações similares àquelas que 

serão vivenciadas nos meios acadêmicos e na vida cotidiana. Entretanto, 

diferentemente do TOEFL, você pode fazer o Speaking em dupla também; 

mas o Speaking pode logicamente ser feito individualmente.  

 Nesse caso, o Speaking é dividido em três partes. 

 Na primeira parte, você deve responder perguntas - tais perguntas giram 

normalmente em torno de temas como família, personalidade, trabalho, 

estudos e hobbies - as quais você deve formular sozinho as respostas, sem 

qualquer material de apoio. Além disso, essa parte tem duração de 4 a 5 

minutos. 

 Na segunda parte, você receberá cartões de tarefas que requisitarão que 

você fale sobre um tema específico. Você terá 2 minutos para falar, e para se 

preparar para essa seção, você terá um minuto para organizar seus 

pensamentos e estruturar sua fala. 

 Na terceira parte, você terá a oportunidade de expandir sua fala sobre 

os tópicos que você foi perguntando na parte 2. Nesse caso, você poderá falar 



 

 

 

sobre aspectos mais subjetivos e mais abstratos sobre a temática. Para isso, 

você terá entre 4 e 5 minutos.  

 

As notas  

 O sistema de notas do IELTS, ao contrário do sistema de pontuação no 

TOEFL, é um pouco complexo; mesmo assim, é bem rápido de entendê-lo.  

 As notas no IELTS, como havíamos mencionado variam de 1 a 9. Nesse 

sentido, a sua nota final representa a média aritmética das notas em cada 

seção, que também variam de 0 a 9. Entretanto, o sistema para calcular as 

notas nas seções de Reading e Listening são um pouco diferentes da 

pontuação na seção de Speaking e Writing. Quando falamos de Reading e 

Listening, cada questão vale um ponto; e, como essas 2 etapas possuem 40 

questões cada, a pontuação máxima nessas partes será 40 para ambas. Tal 

como ocorre nas pontuações do SAT e do ACT, é preciso que você converta 

os seus acertos para uma nota líquida. No caso do IELTS, a nota básica é 

obtida através de uma regra de três simples, na qual 40, a nota máxima “bruta”, 

equivale a uma nota final para a seção de 9. Já no caso das provas de 

Speaking e Writing, as notas são mais “subjetivas” e sua nota será atribuída 

diretamente sobre a base 1-9 conforme determinado pelos avaliadores, esses 

que determinam sua nota com base em alguns critérios específicos. Caso você 

queira saber mais sobre os critérios de avaliação, você pode encontrá-los no 

site oficial do IELTS. 

 Por fim, vale ressaltar um aspecto importante sobre a pontuação na 

prova do IELTS: você não pode tirar notas quebradas. Nesse aspecto, o IELTS 

utiliza o sistema de bands; ou seja, eles possuem faixas de notas específicas, 

que nesse caso são as notas inteiras de 1 a 9, ou metade de tais inteiros: 1.5, 

2.5, 3.5, etc. Sendo assim, se você tirar uma nota como 6.2, ela será 

arredondada para o band mais próximo, que, nesse caso, é 6.  

 

Mas o que é uma nota boa?  

 Assim como havíamos mencionado na explicação sobre as notas do 

TOEFL, a pontuação que você obtiver no IELTS, se for alta, não irá aumentar 

suas chances de aceitação; se for baixa, mas acima da nota de corte, não irá 

reduzir suas chances de aceitação: basta obter uma nota mais alta que a nota 

de corte da universidade para comprovar sua proficiência na língua inglesa.  



 

 

 

 Ademais, lembre-se que para obter bolsas de estudos específicas, é 

sempre interessante que você tenha notas elevadas até mesmo nas provas 

de proficiência em inglês. Sendo 

 Sendo assim, pesquise sobre as especificidades das universidades para 

quais você irá aplicar 

 

O que fazer no dia da prova? 

 No caso do IELTS, é importante que você saiba das especificidades para 

o dia da prova no que tange tanto a prova feita no computador quanto a prova 

feita no papel. Se você estiver pensando em fazer a prova no computador, 

você só precisa levar sua identificação no dia da prova: papéis adicionais para 

fazer anotações e lápis serão providenciados pelo próprio centro de prova. Se 

você estiver pensando em fazer a prova no papel, você precisará levar sua 

identificação, lápis, caneta e borracha. Portanto, avalie qual tipo de prova você 

irá fazer, e prepare os materiais para o dia de prova de acordo. 

 

“Como posso estudar?”  

 Primeiramente, é importante ressaltar que quase tudo aquilo que 

havíamos comentado sobre os métodos de estudo para a prova do TOEFL se 

aplica também para você desenvolver sua metodologia de estudo para o 

IELTS.  

 Nesse aspecto, confira na seção anterior deste capítulo sobre a prova 

do TOEFL para conferir nossas dicas de estudo.  

 Entretanto, tenha em mente que, logicamente, a melhor maneira de 

estudar para uma prova é praticar. Logo, quando você for se preparar para o 

IELTS, siga nossas dicas previamente estabelecidas do TOEFL, mas utilize e 

adapte-as conforme os aspectos e características do IELTS.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Personal statement 
 

“O que é?” 

 Primeiramente, o Common App Personal Statement é um texto de até 

650 palavras que deve ser escrito na plataforma do Common App e, 

consequentemente, enviado para todas as universidades presentes na sua 

college list da plataforma. Ao longo do texto, você deve falar sobre você 

mesmo - de modo a viabilizar que as universidades entendam quem você 

realmente é, quais são suas virtudes e princípios, e quais são suas paixões e 

superações —e responder uma pergunta de caráter intimista que irá orientar  

o tema da sua essay.  

 

“Como deve ser estruturado?” 

 Ao contrário do que muitos de nós estudantes brasileiros estamos 

acostumados, o personal statement não precisa apresentar proposta de 

resolução, ser estruturado rigidamente em 4 ou 5 parágrafos, ou possuir 

(obrigatoriamente) nexos oracionais. A estrutura do texto, a abordagem ao 

tema, e as relações desenvolvidas podem ser determinadas pelo próprio 

aluno. Ou seja, ao contrário dos textos ENEM, não há um padrão a ser 

seguido; o personal statement deve representar seus pensamentos, desejos, 

valores e personalidade de uma maneira autêntica; pense que o quanto mais 

único seu texto for, mais interessante ele será. Além disso, é de suma 

importância que o tema principal deste texto não seja algo concreto como a 

sua escola ou a sua casa: você mesmo deve ser o foco narrativo acima de 

qualquer outro aspecto; as instituições querem ler sobre suas paixões, seus 

sonhos e sobre a sua própria pessoa. Portanto, é de extrema importância que 

seu texto apresente uma estrutura dividida em parágrafos, que apresente uma 

gramática culta e um inglês correto, mas, antes de tudo, é importante que você 

dê um tom pessoal ao seu texto, reiterando aspectos íntimos, e muito mais 

subjetivos do que nós brasileiros estamos acostumados.  

 

“Por que é tão importante?” 

 Como havíamos mencionado, o application é um processo holístico, no 

qual as universidades buscam avaliar o estudante como uma pessoa, não 

somente como uma nota. Logo, elas certamente se interessam por suas notas 



 

 

 

e conquistas acadêmicas, mas ainda mais interessantes para as instituições 

são a sua personalidade, seus valores e o que te faz único e relevante. 

Portanto, se as universidades conseguem ter uma vasta noção do tipo de 

estudante que você era, no que tange a aspectos acadêmicos, através das 

suas notas em provas padronizadas e sua média escolar, cabe ao personal 

statement fornecer as universidades percepções sobre quem você é como um 

indivíduo. Isso é extremamente valorizado no exterior, pois as universidades 

não buscam alunos que sejam “somente” excelentes academicamente; elas 

querem pessoas autênticas que irão agregar na comunidade que elas farão 

parte. 

 

“Devo escrever sobre o quê?” 

 Mesmo que tenhamos mencionado que, no personal statement, você 

deve escrever principalmente sobre você, ainda assim, é requisitado que você 

escreva uma redação com um tema orientador principal. Dessa forma, através 

da seleção de um tópico central, é possível conferir lógica ao seu texto e 

viabilizar mais facilmente a aplicação de critérios avaliativos durante a análise 

da sua application. Nesse sentido, o Common App apresenta 6 propostas de 

escrita para os alunos que estão aplicando, sendo que a cada ano, as 

propostas podem ser alteradas. Logo, deixamos aqui as propostas de escrita 

para 2021:  

 

1. Some students have a background, identity, interest, or talent that is so 

meaningful they believe their application would be incomplete without it. 

If this sounds like you, then please share your story. 

2. The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental 

to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, 

or failure. How did it affect you, and what did you learn from the 

experience? 

3. Reflect on a time when you questioned or challenged a belief or idea. 

What prompted your thinking? What was the outcome? 

4. Reflect on something that someone has done for you that has made you 

happy or thankful in a surprising way. How has this gratitude affected or 

motivated you? 

5. Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period 

of personal growth and a new understanding of yourself or others. 



 

 

 

6. Describe a topic, idea, or concept you find so engaging that it makes you 

lose all track of time. Why does it captivate you? What or who do you turn 

to when you want to learn more? 

7. Share an essay on any topic of your choice. It can be one you've already 

written, one that responds to a different prompt, or one of your own 

design. 

 É importante perceber que todo ano a proposta #7 é para o aluno 

escolher qualquer tópico para escrever. Por mais que seja uma proposta que 

o aluno possa aceitar, é geralmente recomendado que o aluno escreva algo 

respondendo às propostas 1-6. Assim, fica “fica mais fácil” da universidade 

avaliá-lo. Lembrando que só é possível escolher uma das propostas para 

responder por texto. 

 

Linguagem  

 Depois dessa breve introdução que nós fizemos, acredito que já deve ter 

ficado claro que o personal statement é um texto subjetivo que irá avaliar 

características bastante pessoais. Apesar do caráter individualista desse texto, 

muitas pessoas acabam por acreditar que o personal statement, devido ao fato 

de ser enviado a universidades extremamente renomadas, deve ser 

excepcionalmente formal. Entretanto, a busca excessiva pela formalidade 

acaba por prejudicar inúmeros aplicantes, isso porque, podemos dizer que a 

formalidade não é bem vista pelas instituições estadunidenses no caso do 

personal statement, por um principal motivo: o personal statement não deve 

funcionar como uma “vitrine”. Muitos estudantes acreditam que, nos seus 

textos, eles devem chamar a atenção dos avaliadores de qualquer maneira 

possível, através, por exemplo, da utilização de um vocabulário 

excessivamente complexo. Vários aplicantes acham que isso vai auxiliá-los a 

soarem mais lógicos e intelectuais; apesar de a utilização de palavras 

complexas ser algo certamente válido, muitas universidades interpretam que 

estudantes extremamente formais querem somente “se mostrar” para as 

instituições, uma vez que a formalidade destoa do propósito intimista do texto. 

Logo, adotar uma linguagem informal é uma maneira mais interessante 

desenvolver sua redação, aproximando os avaliadores da sua real 

personalidade e dos seus interesses mais pessoais.  

Por fim, vale mencionar outro ponto diretamente relacionado ao aspecto 

da “vitrine”: você não deve listar conquistas no seu texto. Novamente, visando 

atrair a atenção dos avaliadores, vários aplicantes costumam, nos seus textos, 



 

 

 

reiterar suas conquistas e resultados em atividades extracurriculares. Além de 

revelar aspectos superficiais da sua personalidade, a reiteração desses pontos 

acaba por tornar seu texto cansativo e uma mera repetição daquilo 

previamente citado na descrição das suas honors e das extracurriculares. 

Entretanto, se você buscar descrever como uma atividade te impactou ou a 

importância dela de maneira aprofundada e bastante individual, isso pode ser 

uma possibilidade de escrita interessante. 

 

Dicas principais: Fugindo do clichê 

Para a escrita do personal statement, você deve buscar escrever sobre 

algo que não seja clichê. As universidades recebem milhares de textos falando 

sobre “Como o gol que eu fiz ganhou o campeonato “x” ou “Como eu me senti 

privilegiado e grato após fazer um trabalho voluntário”; ademais frases como 

“o não eu já tinha, então segui meus sonhos” ou “você consegue não importa 

o que digam” são bastante banais também. Portanto, é de suma importância 

que você busque fugir do senso comum para não se tornar “somente mais um 

aplicante”. Apesar de existirem alguns temas que são de fato clichês do 

application, nós acreditamos que qualquer experiência que você teve pode ser 

interessante, mesmo que ela seja certamente comentada em inúmeros outros 

textos. Nesse sentido, uma maneira de tornar uma experiência clichê em uma 

redação única é trazendo mais proximidade do leitor com a sua realidade: 

busque mencionar as sensações que você sentiu e aspectos bastantes 

íntimos daquele acontecimento. Além disso, busque fazer relações 

inesperadas em tópicos comuns. Vamos supor que você queira escrever sobre 

um campeonato de futebol que mudou sua vida; ao invés de falar como aquela 

experiência fez você correr até o último segundo, fale sobre a sua relação com 

seu treinador ou sobre a história da sua chuteira da sorte, por exemplo. 

Resumindo, há temas que são irrefutavelmente clichês, mas caso sua 

experiência seja única, tenho certeza de que nada que você escrever será 

banal. 

Sobretudo, busque escrever seu texto com elementos e estruturas 

inesperadas; começar o texto com um diálogo, ou escrever sua essay como 

um diário de uma viagem podem ser alternativas eficazes e inusitadas para 

sua redação fugir da banalidade. 

 

 

 



 

 

 

Dicas principais: Polêmico!  

Durante a escrita do seu personal statement, sempre evite falar de temas 

que sejam “pesados”, polêmicos e denunciadores de algum péssimo hábito 

seu. Nesse sentido, é bastante recomendável que você evite falar de assuntos 

delicados que possam deixar o leitor desconfortável. Um exemplo clássico é 

falar explicitamente sobre morte ou alguma doença. Tenho certeza de que 

muitas pessoas podem ter histórias inspiradoras e emocionantes a respeito 

desses tópicos, mas por mais que elas possam ser interessantes e tocantes, 

é sempre muito difícil projetar a devida recepção do seu texto por parte dos 

avaliadores. Portanto, busque falar sobre outro aspecto; mas, se algum 

acontecimento atrelado a esses temas for indispensável para sua formação, 

não há problema de escrever sua redação sobre isso. Mas lembre-se de 

abordar a temática de uma forma leve que permita o leitor sentir conforto ao 

ler seu texto e entender sua mensagem. Outro ponto importante, é que o 

personal statement não é o espaço apropriado para descrever 

comportamentos como colar em provas, cometer crimes, ou algo do tipo. Por 

mais que belíssimas histórias de superação possam ser descritas, é muito 

arriscado mostrar essas fragilidades na sua redação; use o espaço disponível 

para demonstrar superação e evolução por outras maneiras.  

 

Dicas principais: Era uma vez… 

Para a escrita do seu personal statement, é sempre interessante que 

você compartilhe histórias reais suas: trechos de um diálogo, situações 

vivenciadas durante a realização de uma atividade, ou a descrição de sua 

rotina podem ser formas muito certeiras de escrever esse texto. A citação de 

momentos reais da sua vida é uma maneira muito íntima e única de 

compreender quem você realmente é e qual é a realidade que você vivenciava. 

Portanto, busque citar tais trechos logo no parágrafo inicial da sua redação 

para atrair a atenção do leitor e fazer com que ele se sinta como alguém 

próximo a você. 

 

Não entendeu direito? 

 Caso você ainda não tenha entendido como de fato deve ser escrito um 

personal statement, nós resolvemos inserir neste livro um personal statement 

de exemplo. Nesse caso, iremos, posteriormente neste capítulo, avaliar os 

pontos da redação desse aluno, e identificar suas principais estratégias 

utilizadas. Para conservar o real propósito deste texto, optamos por mantê-lo 



 

 

 

em inglês não traduzido. Além de ser uma forma de conservar a real essência 

do texto, lê-lo em inglês permite que você já entenda o vocabulário a ser 

utilizado, treine seu inglês, e até mesmo use alguns exemplos. Caso você não 

conheça alguma palavra ou não tenha ficado claro o seu significado, pesquise 

na internet a sua dúvida e anote em um bloco de notas a palavra e sua 

tradução. Dessa forma, você poderá utilizá-la futuramente tanto nas suas 

essays quanto para resolver questões das provas de proficiência em inglês e 

das provas padronizadas - SAT e ACT.  

 Enfim, vamos para o texto.  

 

Since childhood, I have been an obsessive builder and problem solver.   

When I was 6, I spent two months digging a hole in my backyard, ruining the 

grass lawn, determined to make a giant koi pond after watching a show on 

HGTV.  After watching Castaway when I was 7, I started a fire in my backyard-

-to my mother's horror--using bark and kindling like Tom Hanks did. I neglected 

chores and spent nights locked in my room drawing pictures and diagrams or 

learning rubik's cube algorithms while my mother yelled at me through the door 

to go to sleep. I've always been compulsive about the things I set my mind to. 

The satisfaction of solving problems and executing my visions is all-consuming. 

But my obsessive personality has helped me solve other problems, too. 

When I was 8, I taught myself how to pick locks. I always dreamed of how 

cool it must have been inside my brother’s locked bedroom. So I didn't eat at 

school for two weeks and saved up enough lunch money to buy a lockpicking 

set from Home Depot.  After I wiggled the tension wrench into the keyhole and 

twisted it counterclockwise, I began manipulating the tumblers in the keyhole 

with the pick until I heard the satisfying click of the lock and entered the room.  

Devouring his stash of Lemonheads was awesome, but not as gratifying as 

finally getting inside his room. 

As the projects I tackled got bigger, I had to be more resourceful. One 

day in history class after reading about early American inventions, I decided to 

learn how to use a Spinning Jenny.  When my parents unsurprisingly refused 

to waste $500 on an 18th century spinning wheel, I got to work visiting DIY 

websites to construct my own by disassembling my bike and removing the inner 

tube from the wheel, gathering string and nails, and cutting scrap wood. For 

weeks, I brushed my two cats everyday until I had gathered enough fur. I 

washed and soaked it, carded it with paddle brushes to align the fibers, and 



 

 

 

then spun it into yarn, which I then used to crochet a clutch purse for my 

grandmother on mother's day.  She still uses it to this day. 

In high school, my obsessive nature found a new outlet in art. Being a 

perfectionist, I often tore up my work in frustration at the slightest hint of 

imperfection. As a result, I was slowly falling behind in my art class, so I had to 

seek out alternate solutions to actualize the ideas I had in my head.  Oftentimes 

that meant using mixed media or experimenting with unconventional materials 

like newspaper or cardboard.  Eventually I went on to win several awards, 

showcased my art in numerous galleries and magazines, and became 

President of National Art Honors Society.  Taking four years of art hasn't just 

taught me to be creative, it’s taught me that there are multiple solutions to a 

problem. 

After high school I began to work on more difficult projects and I 

channeled my creativity into a different form of art - programming. I’m currently 

working on an individual project at the Schepens Institute at Harvard University.  

I'm writing a program in Matlab that can measure visual acuity and determine 

what prescription glasses someone would need.  I ultimately plan to turn this 

into a smartphone app to be released to the general public. 

The fact is that computer coding is in many ways similar to the talents 

and hobbies I enjoyed as a child—they all require finding creative ways to solve 

problems.  While my motivation to solve these problems might have been a 

childlike sense of satisfaction in creating new things, I have developed a new 

and profound sense of purpose and desire to put my problem solving skills to 

better our world. 

 

Análise 

 Como você pôde perceber mais concretamente através desse exemplo, 

o personal statement deve ser extremamente intimista. No exemplo, o aluno 

descreveu inúmeras situações da sua própria infância para reiterar ainda a sua 

personalidade. Além disso, é evidente que mesmo que as passagens e 

histórias apresentadas sejam distintas, elas giram em torno de um mesmo 

tema:  a obsessão do autor por criar coisas e resolver problemas.  

 Ademais, o texto apresenta dois pontos que as universidades valorizam 

imensamente nos seus aplicantes: o autor demonstra uma evolução no seu 

caráter e oferece perspectivas futuras. No caso da evolução, fica evidente a 

forma como o estudante utilizou suas obsessões a seu favor para aprender 



 

 

 

novas habilidades e buscar por conhecimento — outro ponto extremamente 

apreciado pelas instituições de ensino estadunidenses. No que tange às 

perspectivas futuras, fica muito claro a forma como o escritor, no final do seu 

texto, demonstra interesse pelo seu major desejado —no caso, ciência da 

computação — e também, como ele pretende atuar nessa área no futuro.  

 Por fim, vale destacar a linguagem utilizada, a qual é bastante informal 

e detalhista, de forma a descrever cada nome próprio de objetos e programas 

de televisão, por exemplo, atrelados a própria história do autor. Vale destacar 

que o tom informal e os detalhes conferem maior proximidade ao real caráter 

desse aplicante em questão, o que possibilita às universidades entenderem 

quem ele de fato é além das notas em provas e média escolar.  

 

 

  



 

 

 

Supplements 
 

“O que são?”  

As redações suplementares (mais conhecidas no mundo da application 

como supplmental essays; ou simplesmente supplements) são 

fundamentalmente redações adicionais que você deve enviar para as 

universidades que você irá aplicar. Nesse caso, os supplements podem 

possuir as mais variadas propostas e pré-requisitos de escrita; uma 

universidade “x” pode requisitar que seus aplicantes escrevam redações que 

expliquem, de maneira aprofundada, alguma atividade extracurricular e 

possuam um limite de 150 palavras; por outro lado, uma universidade “y” pode 

requisitar que seus aplicantes respondam nos seus supplements a pergunta 

“Ache o X” em até 650 palavras. Além disso, não há um número específico de 

supplements a serem escritos para cada instituição: o MIT, por exemplo, 

geralmente requisita 5 supplements de seus estudantes; enquanto isso, a 

University of Michigan normalmente pede 2 supplements de seus estudantes.  

Vale dizer que apesar das universidades possuírem um padrão de temas 

a serem requisitados - as universidades do sistema da califórnia, 

normalmente, requisitam supplements nas quais você deve explicar sobre os 

grupos e comunidades que você fez/faz parte - e o tema mudar sutilmente a 

cada ano, é possível que as universidades variem a temática para escrita 

drasticamente anualmente. Nesse sentido, o tema dos supplements a serem 

enviadas pelos estudantes são sempre disponibilizados no início de agosto.  

 

“Como devem ser estruturados?” 

Assim como ocorre com o personal statement, os supplements não 

possuem uma estrutura específica a ser seguida, mas, logicamente, devem 

possuir uma lógica que permita o entendimento do leitor. Ademais, é 

importante que as suas redações foquem, principalmente, em estabelecer e 

explicar aspectos pessoais vinculados diretamente a sua personalidade; 

lembre-se que é através das suas redações que as universidades irão 

entender quem você é, qual é a sua personalidade, e quais são as suas 

perspectivas. Portanto, sempre vise escrever sobre histórias pelas quais você 

passou, sensações que você sentiu, e conversas que você teve.  



 

 

 

Entretanto, há algo que você deve ter em mente: ao contrário do 

personal statement do Common App, que possui um limite de 650 palavras, 

muitos supplements propostos pelas universidades estadunidenses 

apresentam propostas de texto com um limite muito reduzido. Nesse caso, 

várias universidades determinam que seus aplicantes devem escrever textos 

de no máximo 200, ou até mesmo 150 palavras. Consequentemente, escrever 

textos tão reduzidos assim é um desafio para muitas pessoas. Portanto, caso 

você vá escrever essays que sejam extremamente curtas, busque sempre 

executar um ponto principal: enfatizar sua atuação. Nesse caso, se sua 

supplement pedir que você escreva sobre sua participação em alguma 

atividade extracurricular, vise escrever múltiplos verbos de ação como “fiz”, 

“organizei”, “criei”, etc. Além disso, busque exemplificar valores que você 

apreendeu e como você pretende dar sequência ao seu conhecimento 

adquirido durante a realização de tal atividade durante o ensino médio nos 

seus anos universitários. A partir desses pontos, você já terá um bom rumo 

para sua redação. 

 

“Por que são tão importantes?”  

 Assim como o personal statement, a função principal de uma 

supplemental essay é fornecer a universidade uma visão aprofundada e real 

sobre a sua pessoa: é através das redações que você irá escrever que as 

universidades entenderão quem você é à parte dos quesitos acadêmicos 

como notas e provas. Nesse sentido, vale ressaltar que para o processo de 

application, não basta ser um ótimo aluno e ter boas notas; as universidades 

querem estudantes que contribuirão para a comunidade universitária 

socialmente.  

Entretanto, é válido ressaltar outro ponto que constitui a real importância 

das supplements: as universidades querem estudantes apaixonados por elas 

e com perfis apropriados.  

“Mas como assim?”. 

Antes de tudo, vale explicar que o seu perfil de estudante e pessoa será 

de extrema importância para a universidade. Nesse caso, como havíamos 

mencionado, as universidades dos Estados Unidos variam muito uma da outra 

no quesito de organização, estrutura e metodologias de ensino. Portanto, há 

universidades que possuem um perfil mais voltado a pesquisa científica, há 

outras universidades mais voltadas ao desenvolvimento de projetos 

multidisciplinares, e por aí vai. Logo, por melhor que sua aplicação seja, se o 



 

 

 

seu perfil for muito incompatível com o perfil da universidade - vamos supor 

que a universidade seja extremamente focada na pesquisa científica, e nas 

suas redações, extracurriculares, notas e entrevistas você demonstrou ser um 

aluno que prefere realizar projetos sociais e conduzir clubes, por exemplo - 

suas chances de passar em tal universidade ainda serão boas, mas elas serão 

reduzidas e talvez a universidade não se interesse tanto em te conceder uma 

vaga por acreditar que você não iria se adaptar no ambiente universitário em 

questão.  

Sobretudo, as universidades buscam alunos que se interessam por elas: 

ao selecionar os aplicantes, as universidades vão sempre optar por estudantes 

que anseiam por estudar nas salas de aulas, conviver no campus, e participar 

dos clubes e projetos; as instituições têm noção de que alunos que 

apresentam mais interesses e paixão pelo campus irão se mostrar mais 

engajados, entusiasmados e dedicados nos anos universitários. Nesse caso, 

demonstrar o interesse e o desejo que você tem pela universidade é um papel 

que deve ser executado durante a efetuação das suas supplements; há um 

tópico que é requisitado pela maioria das universidades no qual você deve 

produzir uma essay que responda à pergunta “Why Stanford (campo ocupado 

pelas universidades para qual você pretende aplicar - Stanford só é um 

exemplo)?” e também “Why Engineering (utilizamos engenharia como 

exemplo, mas poderia ser qualquer major que você deseja cursar).  Como 

você pôde perceber por essas perguntas bastante objetivas, as universidades 

buscam saber por que você as colocou na sua lista e por que você escolheu 

o curso “x” dessa universidade. Em suma, as universidades querem saber o 

porquê você se interessou por ela, e logicamente, porque você seria o mais 

apto a ser aceito no curso em questão. 

 

“Como e sobre o que devo escrever?” 

Tal como foi explicado na seção do personal statement, a maneira mais 

adequada de escrever seu texto é utilizando uma linguagem informal - 

logicamente, evitando gírias e utilizando a gramática correta - de modo a tornar 

o texto o mais pessoal e íntimo possível e também aproximar o leitor a quem 

você realmente é. Além disso, no caso das supplements, é importante reiterar 

que o tema de escrita não é tão complexo como o personal statement 

geralmente, pois você receberá propostas que são normalmente curtas, 

concisas, e objetivas. Logo, como havíamos mencionado, vise atribuir 

dinamismo a sua redação e função durante uma atividade através da utilização 

de verbos de ação, e busque atrelar tais atos a sua real personalidade e 



 

 

 

objetivos. Caso você tenha que escrever sobre temas abstratos e complexos, 

tal como o tema “Ache o X”, busque escrever algo de alguma forma 

relacionado ao seu major e a sua pessoa: se você pretende aplicar para um 

curso de estatística aplicada, fale sobre a função do x na matemática e como 

você é um indivíduo racional ou algo do tipo. Lembrando que isso é só um 

exemplo, e não deve ser necessariamente seguido na sua supplement. 

Sobretudo, é importante que seu texto se destaque dos demais; 

portanto, busque estruturar sua essay de uma maneira inusitada: faça uma 

carta de amor a universidade para responder ao Why university prompt; faça 

um texto em forma de relato ou diário para contar uma experiência específica. 

Em suma, busque tornar seu texto o mais pessoal possível e fazer relações e 

reflexões inusitadas, que, se você parar para pensar, não poderiam aparecer 

em nenhum texto de milhares de aplicantes, de modo a demonstrar 

criatividade e individualidade.   

 

Dicas principais: Sem mascotes!  

Como havíamos mencionado, a supplement “Why university “x”?” é uma 

das propostas mais importantes de todo o application, visto que todas as 

universidades buscam alunos interessados e apaixonados por elas. Logo, 

você deve estar se perguntando “Como demonstro meu interesse em uma 

universidade?”.  

A resposta para tal pergunta é muito fácil para estudantes norte-

americanos: visite a universidade. Como para nós brasileiros essa não é uma 

tarefa tão fácil por inúmeros motivos, expressar o interesse por uma instituição 

acaba por ser uma tarefa no mínimo desafiadora. Portanto, nos resta 

pesquisar na internet a respeito das universidades para quais iremos aplicar. 

Entretanto, infelizmente inúmeros estudantes, em meio a vastidão de 

informações fornecidas pelos mais variados sites, acabam por não saber o 

que pesquisar ou o que inserir no texto; consequentemente, suas redações 

acabam por fundamentar a paixão pela universidade a partir de pontos como 

o mascote, as cores, e o hino da instituição. Apesar desses fatores serem 

interessantes, qualquer pessoa que pesquisar o próprio nome da universidade 

no Google irá achar essas informações em questão de segundos.  Sendo 

assim, para se diferenciar, é preciso pesquisar sobre aspectos aprofundados 

da universidade que demonstram que você ficou pesquisando 

minunciosamente; para isso, pesquisar sobre um curso específico, as aulas 

de um professor de uma cadeira universitária, e até mesmo alguma construção 

ou ponto específico da universidade, tal como a árvore atrás da cafeteria na 



 

 

 

qual você se imagina estudando nos finais de semana, são ótimas formas de 

demonstrar interesse por uma instituição de maneira aprofundada e 

interessante.  

 

Dicas principais: Busque o equilíbrio do texto   

Por mais complexo, interessante, ou chato (logicamente perante a sua 

concepção) que o tema de um supplement possa ser, é extremamente 

importante que você busque estruturar o seu texto de maneira bastante 

equilibrada no sentido de tratamento do tópico. Sendo assim, o balanço e 

harmonia do seu texto serão dados pela efetividade com que você consegue 

tratar do tema proposto pelo supplement e expor sua personalidade ao longo 

do texto. Fundamentalmente, é a sua habilidade de responder à pergunta 

enquanto promove a sua pessoa de maneira conjunta. Muitas pessoas 

sugerem destinar 50% do seu texto ao tratamento de aspectos da sua 

personalidade, e os 50% restantes devem ser destinados fundamentalmente 

a resolução e elaboração da resposta da pergunta proposta. Apesar de ser 

uma proporção interessante, acreditamos ser mais válido conferir harmonia ao 

seu texto no que tange a integrar os dois elementos, tornando a resposta da 

pergunta e você mesmo como mutualmente influenciáveis. Logo, se o tema 

for “Fale mais sobre alguma atividade extracurricular que você realizou”, por 

exemplo, reflita ao longo das linhas do seu texto como que a realização de tal 

atividade despertou liderança e paixão em você e também, como você buscou 

transcrever tamanho amor a tal atividade durante a realização de um evento 

na sua escola. Ou seja, reiterar como o tema proposto e seus sentimentos e 

atos estão atrelados. O mesmo se aplica para o exemplo de “Why university e 

major?”; você sempre deve demonstrar como que o interesse por tal curso 

surgiu em você, o que você desenvolveu atrelado a sua paixão, e como que 

os cursos da universidade, os professores de uma faculdade, e os ambientes 

de estudo vão te ajudar a satisfazer seu interesse. 

 

Não entendeu direito? 

 Caso você ainda não tenha entendido como de fato deve ser escrito uma 

supplemental essay, nós resolvemos inserir um exemplo real neste livro de 

uma redação de Cornell que trata do tópico “Why university”. Nesse caso, 

iremos, posteriormente neste capítulo, avaliar os pontos da redação desse 

aluno, e identificar suas principais estratégias utilizadas. Para conservar o real 

propósito deste texto, optamos por mantê-lo em inglês. Além de ser uma forma 



 

 

 

de conservar a real essência do texto, lê-lo em inglês permite que você já 

entenda o vocabulário a ser utilizado, treine seu inglês, e até mesmo use 

alguns exemplos. Caso você não conheça alguma palavra ou não tenha ficado 

claro o seu significado, pesquise na internet a sua dúvida e anote em um bloco 

de notas a palavra e sua tradução. Dessa forma, você poderá utilizá-la 

futuramente tanto nas suas essays quanto para resolver questões das provas 

de proficiência em inglês e das provas padronizadas SAT e ACT.  

 Enfim, vamos para o texto.  

 

Whenever I have time on my hands, I hook myself up to my EEG and 

analyze my brain waves. Or if I am feeling slightly less adventurous, I am 

reading about the latest neuroscience trends in ScienceDirect or NCBI 

PubMed. I want to spend my life studying, understanding, and helping to fix the 

human brain. 

I bought my EEG online two years ago for about $150 and have used it 

to compare the beneficial effects of both circadian and non-circadian sleep on 

the brain by analyzing the number of clear peaks in a 3-minute interval of a 

theta wave. But just counting the peaks is not the best way to measure the 

benefits. I look forward to gaining a deeper understanding of the fundamentals 

of neurophysiology (as well as working with better equipment) in courses like 

Principles of Neurophysiology. As someone who has long been passionate 

about neurotechnology, the fact that Cornell is unique in offering classes 

devoted specifically to the field is very important to me.   

I would also like to be able to contribute my experiences with 

neurotechnology to support the cutting edge research in Cornell’s brand new 

NeuroNex Hub. I would love to work with Dr. Chris Xu in expanding the current 

three-photon microscope to be applied on various animal models. I also look 

forward to helping Dr. Chris Schaffer, whose research on deep neural activity 

is not being done anywhere else in the world. I freak out at the possibility of 

helping him develop a tool to look at multiple brain areas at the same time.  

Though I have long aspired to study at Cornell, when I visited and sat in 

on Neurobiology and Behavior II, it made me all the more determined. I found 

Professor Christiane Linster’s presentation on synaptic plasticity absolutely 

riveting. Her animations of neurotransmitters crossing a synapse and new 

synapses forming in neuron clusters kept her students engaged in a way I have 



 

 

 

not seen in any other classrooms. I want to go to Cornell because of teachers 

like her.   

During my visit I also enjoyed talking with Kacey about her experiences 

in the college scholars program. I loved that she had studied the effects of 

circus and gymnastic performances, like Cirque Du Soleil, on therapy for 

children with neurological disabilities. I am very excited by the idea of 

combining neuroscience with something like the effects of learning a classical 

language on developing brains. Many studies have shown the plethora of 

positive effects of being bilingual, but not much research has been done on 

classical languages. I have been studying Latin for over seven years, and I 

have experienced firsthand the positive effects. I spend hours every day 

breaking down complex sentences such as those in Vergil’s Aeneid, and so 

have extended this approach to problem-solving to other aspects of my life, like 

my neuroscience research. This is the program I would create for my college 

scholars project.  

Cornell is also the only university I am interested in that offers a speaking 

course in Latin: Conversational Latin. For the past six years, I have rarely had 

to translate more than a few sentences at a time from English to Latin, never 

truly experiencing the unique grammatical features of Latin, such as intricate 

word play by Catullus in his Odes, that drew me so much to this language. I 

would love to supplement my knowledge by being able to formulate my 

thoughts in Latin and actively immerse myself in the language. I am really 

excited about learning the language as it was meant to be learned, as well as 

the new perspective it will provide me on Latin rhetorical artifacts.  

As a kid who loves inventing, enjoys interactive learning, and wants to 

speak a dead language, I know Cornell is where I want to be. I wonder if my 

roommate will mind if I bring my EEG? 

 

Análise 

 Como você pôde perceber mais nitidamente através desse texto, uma 

supplemental essay deve responder abordar ao longo de suas linhas, de 

maneira bastante aprofundada, a temática proposta. No caso do exemplo, a 

pergunta girava em torno de “Porque Cornell, porque você escolheu tal major 

e como você vai desfrutar do ensino flexível e variado da universidade?”.  

Sobretudo, fica muito claro ao leitor a forma como o autor disserta com 

excelência a respeito da sua paixão por neurofisiologia através de situações 



 

 

 

reais da sua vida. Além disso, outro ponto que confere ao texto grande 

credibilidade e excelência é a forma como o autor vincula seu interesse por 

neurofisiologia com o que é ofertado pelos cursos universitários de Cornell, 

reiterando uma convergência com os cursos e oportunidades que o serão 

disponibilizados no futuro. Ademais, o autor demonstra seu claro interesse por 

múltiplas áreas, o que não somente contribui para a resposta da proposta, mas 

também permite aos avaliadores compreenderem que ele irá ser participativo 

e relevante na comunidade universitária.  

Por fim, vale ressaltar que essa supplemental essay é ótima pela forma 

como ela demonstra o interesse do autor pela universidade de maneira 

bastante clara. Nesse sentido, o autor utiliza de “ferramentas” como a menção 

de professores, a citação de cadeiras específicas do curso, e também o estudo 

de projetos feitos previamente por estudantes e professores de Cornell para 

poder demonstrar que ele de fato estudou sobre a universidade, está 

interessado nas oportunidades de ensino, e sonha, de fato, em estudar em 

Cornell.  

 

 

  



 

 

 

Extracurriculares 
 

O que são? 

 Atividades extracurriculares são fundamentalmente todas as práticas e 

ações que você faz e grupos que você participa que não fazem parte da grade 

curricular obrigatória da sua escola; fazer trabalhos voluntários, praticar 

esportes, e participar de clubes escolares são alguns dos exemplos mais 

usuais de atividades extracurriculares.  

 Muitas pessoas pensam que para as universidades considerarem as 

suas atividades extracurriculares como “válidas”, é preciso participar de clubes 

já consolidados, grupos já definidos, e atividades já criadas. Entretanto, esse 

é um dos maiores enganos do application, já que as atividades 

extracurriculares vão muito além de certificados e participações. Saiba que as 

instituições de ensino superior estadunidenses querem que seus aplicantes 

demonstrem aspectos como liderança, criatividade, engajamento e paixão. 

Portanto, é válido e extremamente recomendado que você se mostre engajado 

com o que você ama através das suas atividades extracurriculares; por 

exemplo, se você gosta de xadrez, funde um clube de xadrez na sua escola, 

organize uma competição regional, e dê aulas para alunos mais novos sobre 

jogadas e os fundamentos do xadrez. Tenho certeza que isso será muito mais 

valorizado na sua aplicação do que participar de todos os clubes possíveis da 

sua escola e fazer múltiplas horas de trabalho voluntário.   

 Outro ponto importante de ser ressaltado, que acaba por confundir 

inúmeros aplicantes brasileiros, é que, na maioria dos casos, mencionar as 

medalhas que você ganhou ou premiações que você recebeu não é 

considerado como uma atividade extracurricular; tais premiações serão 

consideradas honors, uma categoria específica para todos os prêmios que 

você recebeu a nível local, estadual, nacional ou até mesmo internacional. 

Sobretudo, tais honors podem ser mencionadas dentro da própria descrição 

da atividade extracurricular na sua aplicação, mas elas são normalmente 

citadas em uma aba separada. Entretanto, vamos supor que, para ganhar uma 

medalha em uma olimpíada de suma importância, você teve múltiplas horas 

de treinamento e participou da equipe olímpica da sua escola. Nesse caso, a 

participação da equipe e o treinamento podem ser sim considerados como 

atividades extracurriculares. 

 



 

 

 

Importância 

 Como as universidades já sabem do seu perfil acadêmico através da 

análise da sua média escolar e das suas notas em provas padronizadas, elas 

sempre querem saber mais sobre suas individualidades: suas virtudes, 

interesses, o que você fazia no seu “tempo livre”, etc. Logo, a realização de 

atividades extracurriculares é fundamental para demonstrar para as 

universidades suas qualidades e características como pessoa, não só como 

aluno. Nesse sentido, as atividades que você faz, a importância que elas 

tiveram para o seu crescimento pessoal, os impactos delas no ambiente em 

que você vive e o quanto de esforço você colocou nelas, são fatores 

primordiais que, com certeza, serão estimados pelas universidades. Ademais, 

as atividades extracurriculares são de suma importância para demonstrar 

aspectos como liderança, paixão, trabalho em equipe, e crescimento pessoal, 

fatores  extremamente requisitados no ambiente acadêmico universitário. 

 

“Como encontro as atividades extracurriculares adequadas?” 

 Muitas pessoas que desejam aplicar possuem essa dúvida. Sendo 

assim, te daremos algumas dicas para você começar a pensar quais 

extracurriculares são mais adequadas ou de fato combinam com você.  

 Primeiramente, você deve pensar em algo que você goste e que você 

se dedique - não adianta fazer uma atividade por obrigação ou porque você 

acha que será melhor para seu application; é fundamental ser apaixonado pelo 

que você faz.  

 Em segundo plano, pense em como você se desenvolverá ou impactará 

a sociedade. Por exemplo: se você gosta de ensinar, por que não criar um 

clube de tutoria de alguma matéria que você goste no colégio? Ou se você 

gosta de tecnologia, por que não criar um website de algum assunto de 

interesse coletivo?  

 Em suma, as extracurriculares mais adequadas serão aquelas 

atividades que fazem seus olhos brilharem, nas quais horas de estudo e 

dedicação parecem meros segundos, e, sobretudo, te viabilizam e te induzem 

a auxiliar espontaneamente as demais pessoas da sua comunidade.  

  

 

 



 

 

 

"O que as universidades esperam de mim?” 

 A resposta para essa pergunta é um tanto quanto difícil de ser 

respondida, já que cada aplicante tem seu próprio desenvolvimento pessoal e 

visões de mundo diferentes frente ao que realizaram. Entretanto, um ponto 

que você deve sempre ter em mente é: liderança. As universidades não 

procuram apenas uma pessoa que, por exemplo, participou de um clube na 

escola; elas querem o aluno que fundou projetos dentro desse clube e o que 

liderou um grupo de alunos em uma pesquisa nesse clube; ou seja, o indivíduo 

que não é só mais um, e que conseguiu demonstrar capacidade de liderança. 

Caso você seja apenas um “participante” dentro das suas extracurriculares, 

busque começar a se esforçar para ficar encarregado de cargos mais altos e 

se envolver em mais projetos ou até mesmo propor alterações e novidades 

dentro da sua atividade. Logo, quanto maior seu cargo, maior serão suas 

responsabilidades, tarefas e capacidade de mostrar liderança. 

 Outro fator que você deve considerar é a consistência com aquilo que 

você gosta. Por exemplo, caso você seja uma pessoa que goste de atividades 

voluntárias, as universidades esperam que você esteja engajado em 

diferentes ao longo dos anos, não apenas em só uma. Se você não mostrar 

consistência, e realizar atividades superficiais por períodos reduzidos, você 

poderá passar a impressão de que só está fazendo essa atividade para colocar 

no seu currículo. Portanto, tenha sempre em mente que, inúmeras vezes, 

qualidade é melhor que quantidade. 

 

“Como posso ter qualidade nas extracurriculares?” 

 Alcançar excelência e qualidade naquilo que você realiza normalmente 

não é uma missão fácil de ser realizada. Ainda mais quando você deve 

demonstrar tal êxito para universidades. Entretanto, há alguns aspectos que 

as instituições de ensino superior dos EUA valorizam muito ao avaliar as suas 

atividades extracurriculares. 

 Como havíamos mencionado, um dos aspectos mais importantes para 

possuir nas suas atividades extracurriculares é consistência: sempre é 

fundamentalmente importante desenvolver atividades estáveis e constantes. 

Nesse caso, uma atividade “estável” seria um clube ou projeto que você 

participa ou desenvolveu não somente durante um extenso período, mas 

também, durante horas constantes ao longo das semanas. Dessa forma, 

quanto mais você se dedicar a uma atividade, mais ficará evidente para as 

universidades que você é engajado e ama de fato o que faz, possui clara 



 

 

 

organização quanto ao rumo de seus projetos, e talvez até dê continuidade a 

eles nos anos universitários. 

 Outra forma de demonstrar qualidade é através de números. Além de 

hobbies ou simples grupos, pense que as atividades extracurriculares são 

espécies de ensaios sobre sua participação em atividades universitárias e até 

mesmo meios trabalhistas. Nesse sentido, se você liderou um grupo com mais 

de 50 voluntários que arrecadou mais de R$20,000, isso não somente é um 

indício da excelência que você alcançou com seu clube, e seu empenho por 

ajudar os outros, mas também, uma demonstração que, possivelmente, nos 

seus anos universitários, você será alguém capaz de liderar grupos e motivar 

seus demais colegas. Portanto, citar o número de pessoas envolvidas, 

quantias monetárias arrecadadas, e quantas pessoas foram impactadas ou 

auxiliada, são excelentes formas de demonstrar a sua paixão e qualidade nas 

suas atividades. 

 Ademais, buscar um “senso comum” nas suas atividades é uma 

excelente forma de demonstrar qualidade. Vamos supor que você tenha 5 

atividades extracurriculares no seu application, você queira aplicar para um 

curso de biologia, e seja uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Se nas 

suas 5 atividades extracurriculares você não conseguir explicitar seu interesse 

por biologia e sua paixão por ajudar os outros - supondo que você tenha citado 

participação em um clube de astronomia, atuação na equipe de futebol e 

voleibol da escola, liderança do clube de música e participação do clube de 

espanhol - será muito difícil para as universidades entenderem seus interesses 

e quem você é de fato. Portanto, por mais que suas principais atividades não 

tenham muitos pontos em comum ou talvez não se relacionem com seu major 

de interesse, sempre há a possibilidade de aplicar suas paixões em qualquer 

projeto. Voltando ao exemplo prévio, você pode ajudar a enfermaria do seu 

colégio a tratar e diagnosticar as lesões dos seus colegas de equipe para 

demonstrar seu interesse por biologia, e também promover aulas de espanhol 

para alunos mais novos da sua comunidade, para demonstrar seu interesse 

em ajudar os outros. De modo geral, por mais que suas atividades não 

apresentem o tão importante “senso comum”, você sempre pode inovar e fazer 

com que a citação das suas extracurriculares tenha sentido dentro da sua 

application - fato este que reitera aspectos como liderança, proatividade e 

criatividade. Mas não se preocupe, pois, de modo geral, não há problema em 

possuir atividades diversas na sua lista de extracurriculars; isso pode até ser 

bom para demonstrar que você é uma pessoa que aprecia várias áreas do 

conhecimento.  



 

 

 

 Portanto, a qualidade das suas atividades extracurriculares pode ser 

alcançada de inúmeras maneiras, de modo a tornar sua application completa 

e forte.  

 

Relação com o Major 

 Muitos estudantes acreditam que suas extracurriculares devem 

obrigatoriamente estar diretamente relacionadas a sua área de interesse - 

humanas, natureza, ou matemática - ou até mesmo ao seu major. Apesar de 

ter atividades relacionadas ao seu major ser algo extremamente positivo para 

seu application e importante para as universidades entenderem que você 

realmente ama aquilo que pretende estudar, não é preciso que suas 

extracurriculares sejam diretamente vinculadas ao seu curso de interesse.  

Certamente, as universidades compreendem que, durante os anos 

escolares, os alunos ainda são muito incertos quanto aos seus futuros 

acadêmicos e que, durante seus anos de ensino médio, é fundamental 

experimentar novas atividades, desenvolver novas paixões, e usufruir de todas 

as oportunidades possíveis. Consequentemente, é extremamente 

compreensível que sua aplicação possua atividades que possam parecer 

desvinculadas com seu curso de interesse.  

Entretanto, não se esqueça que por mais que seja válido participar das mais 

diversas atividades, assim como havíamos dito, você sempre deve buscar 

excelência, exercer liderança, e possuir paixão por aquilo que faz.  

 

Para a application como um todo 

 O aplicante que possui extracurriculares fortes já tem seu diferencial na 

seção de extracurriculars, mas não para por aí. As extracurriculares são 

extremamente válidas tanto para suas essays quanto para suas entrevistas. 

Eles são as atividades que te moldaram ao decorrer dos anos, e certamente 

tiveram grande impacto na sua vida. Sendo assim, é extremamente válido que 

você conte a respeito delas em outras partes do application. Nas suas essays, 

por exemplo, você pode falar de alguma vez em que algo não foi  como 

planejado e como você reverteu essa situação, como você trabalhou nessa 

extracurricular e ensinou outras pessoas sobre algo que você amava, e como 

participar e liderar um clube te ensinou certas virtudes que desenvolveram sua 

visão de mundo e te tornaram uma pessoa melhor. Ou seja, se você escolhe 



 

 

 

as extracurriculares certas para você, a bagagem que elas te fornecerão para 

outras seções do application será ainda mais importante. 

 

  



 

 

 

Cartas de Recomendação 
 

“O que são?”  

As cartas de recomendação são fundamentalmente as cartas/redações 

que você deve requisitar para seus professores e coordenadores durante o 

processo de application; nas cartas, os seus professores e coordenadores 

devem escrever sobre a sua pessoa e como você se comportava na sala de 

aula e dentro da sua própria comunidade escolar: se você era um aluno 

engajado que sempre participava das aulas; se você buscava ajudar seus 

colegas de classe com dificuldades em alguma matéria; quem era você fora 

das salas de aula durante a realização de atividades extracurriculares; etc.  

Na maioria dos casos, as universidades irão demandar que os aplicantes 

enviem uma carta de recomendação do coordenador da escola (caso a escola 

não possua um coordenador, é possível para pedir a carta para o diretor ou 

para quem exerce tal cargo similar) e uma ou mais cartas de recomendação 

de seus professores. 

Não há tantas restrições para escrever tais cartas assim como há na 

hora de montar seus supplements, por exemplo. Mas, de modo geral, as cartas 

de recomendação costumam ter 1 página ou 1 página e meia de texto.  

 

“As cartas de recomendação são importantes?” 

Sem sombra de dúvidas!  

Caso você pesquise o common data set da universidade para qual você 

pretende aplicar, é bastante provável você encontre as cartas de 

recomendação contendo um nível de importância de “very important”; ou seja, 

um aspecto fundamental para garantir sua aceitação.  

O motivo de tamanha importância - de um texto que você nem sequer 

escreve uma única frase - é um só: comprovação. As cartas de recomendação 

têm como função principal comprovar as suas habilidades acadêmicas, suas 

positividades pessoais e seu engajamento escolar, através das falas de 

“figuras de autoridade”, que, preferencialmente, te acompanharam durante os 

4 anos de ensino médio. Tais redações auxiliam sua application a repassar 

seu comprometimento, suas paixões e suas relações interpessoais através de 

uma outra visão.  



 

 

 

Logo, uma vez reiteradas pelas “autoridades” da sua aplicação, é muito 

mais fácil para a universidade entender de fato seu papel como estudante e 

que suas contribuições se estendem para toda uma comunidade. Ademais, é 

de extrema importância que o seu perfil que será reportado pelos seus 

professores e coordenadores seja “atraente” e que, pela visão dos 

avaliadores, de fato possa contribuir e se encaixar à comunidade universitária 

que você vivenciará.  

Por fim, estabelecer bons vínculos e proximidade com os seus 

professores e superiores pode ser o grande diferencial quando estamos 

falando de universidades extremamente seletivas, já que essas valorizam 

profundamente as suas contribuições comunitárias escolares, e você 

concorda comigo que não há nada melhor para comprovar sua dedicação para 

ajudar a sua escola, a sua comunidade, e seus colegas do que as palavras do 

seu próprio professor; correto? 

 

“É preciso enviar as cartas de recomendação?” 

Assim como você já sabe, a única certeza do application é: tudo 

depende. Sendo assim, não poderia ser diferente para as cartas de 

recomendação. Quando falamos de tais redações, atualmente há algumas 

universidades que não requisitam o envio de cartas de recomendação. Nesse 

aspecto, tais universidades simplesmente afirmam que não é necessário 

enviá-las. Um exemplo é a University of Florida (UF), a melhor universidade 

do estado da Florida nos Estados Unidos. A UF não requisita cartas de 

recomendação nem de professores, nem de coordenadores. Há algumas 

universidades que tornam tal envio opcional: caso você não queira enviar, não 

haverá problema. Apesar de parecer ser o caminho mais fácil, as cartas de 

recomendação desempenham um papel fundamental na application; portanto, 

mesmo que haja possibilidade, opte sempre que possível por enviar cartas de 

recomendação para as universidades.  

Entretanto, de modo geral, as universidades requisitarão no mínimo uma 

carta de recomendação de seu coordenador e uma de um de seus 

professores. Mas sempre vale a pena adaptar suas necessidades conforme 

as universidades para quais você irá aplicar. 

 

 

 



 

 

 

Nem tudo são flores 

 Há algo que você deve ter em mente a respeito das cartas de 

recomendação: elas não precisam ser positivas; seus professores e 

coordenadores podem utilizar esse espaço para mencionar que você não era 

um bom estudante ou que não te recomendariam para tal universidade.  

Nesse sentido, pense que tais redações são cartas de “recomendação”, 

elas não são “cartas de elogio”: seus professores não são obrigados a falar 

bem de você. Mas não se preocupe com isso, pois tenho certeza de que todos 

os educadores querem o bem de seus alunos, e caso você tenha desenvolvido 

uma relação de respeito e proximidade com os professores, coordenadores, 

diretores e funcionários do seu colégio nos seus 4 anos de ensino médio, as 

cartas de recomendação não serão problemas.       

Entretanto, saiba que as universidades não buscam somente alunos que 

são excelentes academicamente; elas querem pessoas íntegras, respeitosas 

e preocupadas com aspectos comunitários e sociais. Portanto, se você só tirar 

notas 10 e 1600 no SAT, tenha em mente que caso você seja alguém 

desrespeitoso com os profissionais da sua escola, e que não desenvolva 

vínculos com os demais, sua application “academicamente perfeita” irá ter 

grandes desvantagens e sérios problemas. 

 

Uma boa carta de recomendação 

Apesar dos elementos constituintes de uma carta de recomendação 

considerada “muito boa” variarem conforme suas vivências, professores e 

realidades, há um elemento em comum entre todas as cartas de 

recomendação que atraem a atenção dos avaliadores universitários: 

individualidade. As universidades buscarão cartas que evidenciem o porquê 

de você ser único para a sua escola, e também, que remontem a aspectos e 

momentos marcantes que você teve com seu professor; tais momentos vão 

desde projetos extracurriculares, comentários marcantes e agregadores sobre 

uma matéria específica e até mesmo uma dedicação exacerbada durante a 

realização de temas de casa. É interessante também que as cartas contenham 

exemplos que vão além daquilo apresentado no seu résume de atividades 

extracurriculares, de modo a não tornar sua application repetitiva e cansativa 

de ser lida.  

Para garantir a excelência da sua carta, peça a seus professores e 

orientadores descreverem momentos marcantes em sala de aula e histórias 

que demonstrem sua importância no ambiente escolar. É importante ressaltar 



 

 

 

também que retratar fragilidades como forma de destacar com 

verossimilhança o seu perfil pode não ser algo muito bom; peça para seu 

professor falar de aspectos positivos, e no máximo, ressaltar uma evolução ao 

longo do ensino médio, mas negatividades, por mais que possam ser 

importantes na formação do seu perfil em algum momento - tal como, “ele 

costumava colar nas provas, mas decidiu parar e se tornou o melhor aluno do 

ano” - podem ser uma aposta bastante arriscada, quiçá comprometedoras.  

 

Humanas ou exatas?  

Algo que é sempre um ponto de dúvida entre estudantes brasileiros é 

“Se eu quero aplicar para estudar engenharia, posso pedir cartas de 

recomendação para minha professora de literatura, mesmo que a matéria não 

tenha nada relacionado com engenharia?”.  

Claro que sim!  

A matéria que seu professor leciona, por mais distante que seja do seu 

major de interesse, não irá interferir na relevância ou aceitação da sua carta. 

Pedir cartas para professores fora do seu futuro escopo de atuação 

universitário pode até ser uma boa escolha, visto que demonstra seu amplo 

empenho e habilidades nas mais variadas áreas do conhecimento. O 

importante é escolher um professor que você goste e que também goste de 

você. 

 

Jamais nos entenderão… 

Se eu tivesse que te dar uma única dica a respeito das cartas de 

recomendação, essa dica seria, “preste atenção na matéria que você irá 

escolher”.  

O que quero dizer com isso? 

Quando você for escolher para qual professor você irá pedir uma carta 

de recomendação, evite professores que ensinam matérias que não existem 

na grade curricular estadunidense. Por exemplo, se você tem uma ótima 

relação com seu professor de português e com sua professora de física, opte 

pela professora de física pelo simples motivo que é mais difícil para os 

avaliadores das universidades entenderam como funcionam as aulas de 

português, pois os alunos norte americanos não possuem tais lições durante 

seu high-school. Logo, qualquer relação, história, e contribuição que você fez 



 

 

 

para tal aula durante seus anos de Ensino Médio será de difícil compreensão 

para quem irá ler as cartas de recomendação durante sua avaliação, já que 

eles nem sequer sabem como tal matéria é ensinada e de fato “funciona”. O 

mesmo se aplica para línguas estrangeiras que você possui na sua escola que 

não estão normalmente na grade curricular brasileira e estadunidense, tal 

como alemão, italiano e latim. 

 

“Qual é a diferença da carta de recomendação do coordenador para a 

do professor?” 

De modo geral, ambas as cartas de recomendação, tanto a carta escrita 

pelo coordenador da sua escola quanto a carta escrita pelos seus professores, 

devem falar de maneira bastante “única” da sua pessoa e da sua função dentro 

do seu ambiente escolar. Entretanto, há alguns pontos divergentes. A carta do 

coordenador é caracterizada por ser mais técnica que a carta dos professores; 

na redação, o coordenador será responsável por te apresentar dentro do 

contexto escolar e também por fornecer uma visão geral do colégio: os 

rankings, a exigência e a excelência da escola, comparações com casos 

anteriores - por exemplo, “assim como ele (nesse caso, você, o aplicante), 

alunos que estavam no top 10% dos alunos da escola foram aceitos no ano 

passado em universidades como Yale e Princeton” - etc. Sendo assim, o 

coordenador irá situar o avaliador na realidade do seu Ensino Médio, o que é 

indubitavelmente fundamental para permitir que tudo que você vivenciou e 

descreveu seja devidamente compreendido. No que se refere à estrutura da 

carta, ela é dividida em 4-6 parágrafos, sendo o primeiro uma breve introdução 

do coordenador e a relação dele com você; o segundo uma introdução e 

apresentação geral dos aspectos da escola; o último uma reiteração da 

recomendação, e os demais são parágrafos de desenvolvimento nos quais o 

coordenador irá explicitar através de passagens e histórias suas virtudes, 

qualidades e importância na comunidade escolar. 

Já no caso das cartas dos professores, elas serão responsáveis por 

demonstrar as suas qualidades, sua curiosidade intelectual, suas aspirações, 

contribuições e projetos - lembrando, que tais demonstrações não podem ser 

feitas de maneira repetitiva. Para tanto, é sempre recomendado utilizar uma 

técnica chamada de “show don´t tell” (em português “não fale, mostre”) a qual 

consiste-se em mostrar na prática através de acontecimentos reais o que você 

quer dizer a alguém. No que tange a estrutura de tal carta, ela é normalmente 

dividida em 4 - 6 parágrafos, sendo o primeiro uma apresentação breve do 

professor e a relação dele com você, o último uma reiteração da 



 

 

 

recomendação e abertura para contato, e os demais são parágrafos de 

desenvolvimento nos quais o professor irá explicitar através de passagens e 

histórias suas virtudes, qualidades e importância na comunidade escolar.  

Por fim, o que estamos dizendo aqui são sugestões; não estamos 

ditando nenhuma regra nem obrigatoriedade para suas cartas de 

recomendação, apenas pontos orientadores para realizar este processo.  

  



 

 

 

Auxílio Financeiro 
 

Preços um tanto salgados  

Esta é possivelmente uma das maiores aflições para os estudantes 

brasileiros quanto ao processo de application: o custo.  

Estudar em universidades estrangeiras geralmente não é um processo 

barato por dois principais motivos: a desvalorização do Real e o alto preço 

imposto a estudantes internacionais por instituições de ensino 

estadunidenses. 

Como a desvalorização do Real é um aspecto complexo de ser explicado 

com propriedade, iremos apenas reiterar que atualmente o dólar está muito 

caro; basta ter isso em mente para compreender as adversidades em arcar 

com o custo de uma universidade no exterior, já que certamente teremos de 

quadruplicar, quintuplicar ou até mesmo sextuplicar tais custos (logicamente 

tal multiplicação irá variar conforme a cotação do dólar no período em que 

você está lendo este livro).  

Em segundo plano, as universidades estrangeiras se tornam opções 

extremamente custosas para estudantes internacionais devido as altas taxas 

impostas. Mas, antes de tudo, vale primeiramente explicar a composição do 

custo anual das universidades. Nesse caso, as universidades cobram os 

custos de moradia, alimentação, tuition - fundamentalmente, o preço das aulas 

em si - e o custo dos materiais. Na maioria dos casos, o custo das 

universidades fica em torno de 35 a 45.000 dólares anuais. Caso você esteja 

se perguntando o que eleva tanto tal preço, a explicação é o custo da tuition; 

na universidade de Emory, por exemplo, do custo total de aproximadamente 

$75.000 (bem mais elevado que a média nacional estadunidense), $54.000 

dólares deste total advêm do tuition cost. 

 

Tudo tem uma solução 

Você certamente deve estar se perguntando como é possível estudar no 

exterior com tamanhos custos. Certamente isso é um problema e uma dúvida 

para inúmeros estudantes, o que limita mentes brilhantes de perseguirem 

carreiras em universidades de prestígio no exterior.  



 

 

 

Portanto, como forma de viabilizar os estudos de alunos do mundo todo 

e visando conceder oportunidades a estudantes capacitados, inúmeras 

universidades oferecem variadas formas de auxílio financeiro a aplicantes 

internacionais. Logo, iremos abordar neste capítulo algumas das principais 

formas de auxílio financeiro ofertadas pelas instituições de ensino superior.  

 

Scholarships  

As scholarships - bolsas de estudos em português - são uma das opções 

de redução dos custos universitários. Nesse caso, os alunos, ao buscarem 

estudar em universidades estadunidenses, podem aplicar para programas 

específicos de bolsas de estudos em uma application separada - destinada 

somente para quesitos de auxílio financeiro - ou podem receber as bolsas 

automaticamente pela própria universidade. Como qualquer aspecto do 

application, cada caso varia de universidade para universidade. Logo, busque 

sempre pesquisar a respeito do oferecimento de scholarships nas 

universidades contidas na sua college list.  

Além disso, normalmente as universidades norte-americanas possuem 

programas específicos de bolsas que variam conforme o departamento 

universitário, preço e duração. Sendo assim, há alguns tipos principais de 

bolsas ofertadas aos alunos: bolsa por mérito acadêmico e bolsas esportivas.  

 

Merit scholarships  

As bolsas por mérito acadêmico ou as merit scholarships são bolsas de 

estudos ofertadas a estudantes que demonstram excelência acadêmica e se 

destacam em áreas como atividades extracurriculares e auxílio as suas 

comunidades. A maioria dessas bolsas são altamente competitivas e 

reduzidas; ou seja, receber uma é extremamente difícil e poucos alunos as 

conquistam anualmente. Ademais, tais scholarships podem ser oferecidas 

pelos próprios departamentos universitários —departamento de medicina, 

engenharia, etc. — pelas universidades, pelo governo, ou até mesmo por 

instituições privadas. O valor de cada uma dessas bolsas de estudo varia 

imensamente entre uma universidade e outra. Em alguns casos, universidades 

estipulam tetos (valor máximo ofertado) relativamente reduzidos para seus 

programas de bolsas de estudos para estudantes internacionais. Nesse caso, 

há universidade que possuem limites de até 10.000 dólares anuais ou até 

mesmo o custo completo universitário anual.       Ademais, é preciso que você 

preste muita atenção nas especificações de cada programa de scholarships; 



 

 

 

há casos de universidades que mencionam uma suposta ampla 

disponibilidade de bolsas de estudos a estudantes internacionais em seus 

veículos midiáticos oficiais; entretanto, tais programas tem limites de 1000 

dólares anuais, por exemplo; mas o volume ofertado de tais bolsas permite a 

universidade se qualificar como uma grande fornecedora desse tipo de auxílio 

financeiro a estudantes internacionais. Logo, é indispensável que você 

pesquise aprofundadamente sobre as oportunidades de scholaships 

oferecidas por cada universidade na sua college list.  

 

Bolsas esportivas  

As bolsas esportivas são bolsas de estudos oferecidas a estudantes que 

são atletas de alto nível no seu esporte de atuação e demonstram excelência 

acadêmica. Para aplicar para tais bolsas, os alunos precisam enviar uma série 

de vídeos, comprovações de técnicos e resultados obtidos ao longo dos anos 

de prática para reiterar as suas habilidades e interesses. Apesar de tais bolsas 

representarem uma exímia oportunidade para atletas, é preciso ter em mente 

que, caso você queira aplicar para tais bolsas, é preciso ser um atleta de alto 

escalão: é muito difícil que você obtenha tais bolsas caso você só pratique um 

esporte “x” na sua escola e no tempo livre. Ademais, se você pensa em aplicar 

como atleta de um esporte altamente praticado nos Estados Unidos, como 

basquete ou futebol americano, a obtenção de tal oportunidade será ainda 

mais concorrida devido ao elevado número de praticantes estadunidenses. O 

motivo de mencionarmos tais dificuldades não é te desestimular, mas sim, te 

alertar sobre aspectos importantes. 

 

Auxílio financeiro por necessidade  

Outra forma de auxílio financeiro oferecida pelas instituições de ensino 

superior nos Estados Unidos é o auxílio financeiro por necessidade, conhecido 

por muitos como financial aid (apesar de financial aid significar auxílio 

financeiro, o termo financial aid é normalmente atrelado a estímulos 

econômicos dados unicamente por intermédio da demonstração de 

necessidade financeira nos Estados Unidos). Nesse sentido, as universidades 

oferecem financial aid principalmente aos alunos que não tem condições de 

pagar os custos totais, ou até mesmo parciais da universidade. Durante o 

requisito do auxílio financeiro, é preciso que o aluno envie uma série de 

documentos e comprovantes para reiterar e demonstrar a real existência de 

tal necessidade financeira. Nesse caso, é preciso enviar o último registro do 



 

 

 

imposto de renda da sua família, que irá demonstrar desde os salários dos 

seus responsáveis, até propriedades registradas nos nomes da sua família. 

Por mais que possa ser um processo burocrático cansativo, tamanha 

comprovação é extremamente importante para reiterar suas necessidades 

financeiras às universidades.  

Um ponto interessante a ser ressaltado, é que muitas das universidades 

mais prestigiadas e seletivas dos Estados Unidos costumam oferecer aos seus 

aplicantes unicamente auxílios financeiros por necessidade e não ofertam 

bolsas de estudo por mérito acadêmico. A explicação para esse fato é simples: 

em tais universidades tão renomadas, os diretores e admission officers 

acreditam que qualquer aluno ao ser aceito, já é “diferenciado”; logo, todos os 

aplicantes que passam deveriam receber bolsas por mérito simplesmente 

devido à aceitação. Alguns exemplos de universidades que adotam essa 

postura são Harvard e Princeton. 

 

Financial aid não é para todo mundo  

Assim como havíamos mencionado brevemente na seção das 

diferenças entre as instituições públicas e privadas, há inúmeras 

universidades com amplas restrições quanto a oferta de auxílio financeiro para 

estudantes internacionais. Nesse sentido, é necessário reiterar que grande 

parte das formas de auxílio financeiro são provenientes dos fundos 

econômicos das próprias instituições (no caso das universidades públicas, o 

governo norte-americano; no caso das universidades particulares, instituições 

privadas). Portanto, é importante lembrar que as prioridades do oferecimento 

de auxílio por necessidade financeiro sempre serão os alunos estadunidenses. 

Sendo assim, quase todas as instituições de ensino superior público dos EUA, 

e inúmeras universidades privadas, apresentarão restrições, ou sequer 

oferecerão formas de auxílio financeiros a estudantes internacionais. No caso 

das instituições mais seletivas, é possível que elas ofertem mais opções de 

financial aid para estudantes internacionais. Mesmo assim, caso você 

necessite de auxílio financeiro, é de suma importância que você elabore sua 

college list fundamentalmente com base na sua necessidade, pois esse é um 

dos fatores mais limitantes de todo o processo de aplicar para universidades 

estrangeiras. 

 

 

 



 

 

 

Mais de uma opção  

Assim como ocorre com as scolarships, quando o assunto é financial aid 

há inúmeras oportunidades possíveis. Nesse caso, a variação quanto aos 

tipos de financial aid se dá principalmente pela postura adotada pelas 

universidades quanto a disponibilização de tais formas de auxílio financeiro. 

Nesse caso, iremos abordar as duas principais formas de financial aid: need-

aware e need-blind.  

 

Need-Aware 

A política need-aware é fundamentalmente uma “postura” de financial 

aid adotada por inúmeras universidades estadunidenses. Nesse caso, quando 

uma universidade adota uma política need-aware, isso significa que durante o 

processo de application, a universidade irá levar em consideração na sua 

aceitação a sua necessidade financeira, o que pode afetar as suas 

probabilidades de ser aceito. Durante a application você deve enviar uma série 

de documentos e também aspectos que reiteram que, para poder estudar em 

uma universidade “x”, você precisaria ou não de auxílio financeiro. Sendo 

assim, as universidades que são need-aware saberão dessa necessidade, e 

sua aceitação será atrelada as suas condições financeiras, pois se, em uma 

situação hipotética, dois estudantes possuem applications iguais, entretanto, 

um deles precisa de uma bolsa integral e o outro pode pagar todos os custos 

universitários, é mais viável e benéfico para a universidade que ela aceite o 

estudante que possui disponibilidade de arcar com os gastos. Sei que isso não 

é justo e que é um fator limitante, mas é assim que a política need-aware 

funciona. Porém, não fique frustrado com essa escolha, que de antemão, pode 

soar injusta; opte por pensar positivo: a maioria das universidades nem sequer 

oferece auxílio financeiro por necessidade a estudantes internacionais; então, 

se a universidade possuí uma política need-aware, aproveite essa 

oportunidade bastante restrita. 

 

Need-blind  

No caso das universidades need-blind, essas são instituições de ensino 

que fornecem auxílio financeiro a estudantes sem levar em consideração a 

necessidade financeira deles. Nesse sentido, durante a avaliação do 

application do aluno, as universidades nem sequer verão as condições 

financeiras dos estudantes (por isso são chamadas de need-blind, que 

significa “necessidade cega” em português). Sendo assim, as universidades 



 

 

 

avaliarão o estudante conforme, somente, seus aspectos acadêmicos, e caso 

o aluno seja aceito, as universidades cobrirão toda a necessidade financeira 

demonstrada - se você precisa de “x” valor para poder estudar no exterior, a 

universidade irá arcar com estes custos. Logo, tais universidades need-blind 

são extremamente concorridas e almejadas por todos os aplicantes. 

Entretanto, o número de universidades que são de fato need-blind para 

estudantes internacionais é bastante limitado. Nesse caso, apenas 5 

universidades são de fato need-blind para estudantes do mundo todo: MIT, 

Harvard, Princeton, Yale e Amherst.  

 

Loans  

Loans (“empréstimos” em português) é um outro tipo de auxílio 

financeiro ofertado pelas instituições de ensino superior estadunidenses. Os 

empréstimos são oferecidos pelas universidades ou por outras instituições 

privadas e/ou governamentais para viabilizar os estudos universitários. Loans 

são normalmente pagos depois do término do curso universitário, ao longo de 

um número “x” de anos que varia conforme a categoria de empréstimo obtido. 

Apesar de ser uma forma de viabilizar os estudos no exterior, os empréstimos 

não são a forma mais aconselhável e benéfica de auxílio financeiro visto que 

esses inserem os estudantes em uma situação delicada após a universidade: 

ao recém ingressarem nos meios profissionais, os estudantes que obtiveram 

dinheiro de empréstimos começarão suas vidas trabalhistas com altíssimos 

custos a serem pagos. Esse fato pode gerar inúmeros problemas financeiros 

e reduzir drasticamente a renda líquida de estudantes recém-formados. 

Portanto, aconselhamos que você utilize loans para financiar os seus estudos 

somente como último recurso. 

 

CSS Profile e IFSAA 

Assim como qualquer aspecto ou atividade atrelada a quesitos 

financeiros, o fornecimento e obtenção de bolsas de estudos não poderia 

ocorrer ser antes passar por uma grande papelada, burocracia, e 

preenchimento de documentos. Nesse caso, não poderiam faltar o College 

Scholarship Service Profile (CSS) e o International Student Financial Aid 

Application (IFSAA). Ambos são plataformas voltadas unicamente para a 

temática das bolsas de estudos e auxílio financeiro no application. Se 

fôssemos fazer uma analogia, é possível dizer que os dois são como um 

Common App do auxílio financeiro.  



 

 

 

Ambas as plataformas são mantidas e administradas pelo College Board 

(a mesma instituição que aplicas provas do SAT). Durante o processo de 

application, é necessário que você preencha ou o CSS Profile, ou o IFSAA; o 

envio de um desses formulários irá variar conforme as especificações das 

universidades para quais você irá aplicar.  

No caso do CSS Profile e do IFSAA, podemos dizer que eles são 

basicamente os comprovantes da sua renda familiar. Nesse sentido, vale 

ressaltar que o CSS Profile e o IFSAA são fundamentais principalmente em 

duas ocasiões: quando você demonstrou necessidade financeira, e quando a 

universidade oferece “espontaneamente” auxílio financeiro. Quando você 

requisita qualquer forma de auxílio financeiro para a universidade, é 

necessário que você comprove a indispensabilidade financeira de 

scholarships e financial aids através da sua renda familiar. Nesse caso, vale 

destacar que durante o preenchimento do CSS Profile e do IFSAA, você será 

requisitado uma série de documentos e será preciso demonstrar precisamente 

a sua renda familiar anual e os gastos totais anuais. Além disso, as 

universidades irão levar em consideração qualquer bem ou propriedades 

atreladas a sua família que possam inferir no patrimônio médio dos seus 

responsáveis. Caso você não tenha requisitado nenhuma forma de auxílio 

financeiro mesmo que você precisasse, é possível que a universidade te 

ofereça bolsas de estudo e ajuda financeira por necessidade através da 

análise do seu CSS Profile e IFSAA.  

Logicamente, durante esse processo burocrático é indispensável que 

você peça preencha todas as informações corretamente e verossimilmente, 

refletindo, consequentemente, sua verdadeira condição financeira. Caso você 

coloque qualquer informação errônea nesta etapa da aplicação e a 

universidade descubra tais erros posteriormente, é possível que você enfrente 

problemas legais nos Estados Unidos e que você perca sua vaga universitária. 

 

  



 

 

 

Fazendo as malas 
 

O início de uma nova jornada  

 Como havíamos mencionado nas etapas iniciais desse livro, tudo foi 

organizado em ordem cronológica, de modo a fornecer para você, nosso caro 

leitor, uma noção real de como ocorre o processo de preparação para estudar 

em universidades no exterior. Sendo assim, após desbravar novas áreas do 

conhecimento, descobrir e compreender tudo que compõe a avaliação de uma 

aplicação e entender os benefícios e porquês de estudar no exterior, podemos 

dizer que você chegou ao final do application: fornecemos todos os conteúdos 

necessários para você se tornar um aplicante completo. Portanto, após o fim 

deste ciclo, que podemos chamar do seu possível “primeiro contato” com a 

ideia de estudar no exterior, e saber de fato “por onde começar”, está na hora 

de você embarcar na sua nova jornada, na nova etapa da sua vida que vem 

logo após o término da sua preparação: a vida acadêmica no exterior.  

Entretanto, vale reiterar um ponto específico antes de partirmos para 

nossas orientações sobre a fase “pós application” da sua vida — 

fundamentalmente, o ano seguinte ao seu ano de preparação para estudar no 

exterior— que é, “faça”.  

Assim como havíamos discutido no primeiro capítulo deste livro, 

somente pelo fato de você começar a lê-lo, você já está na frente de inúmeras 

pessoas que ainda não tiveram a iniciativa. Nesse sentido, após terminar o 

livro e conferir todas nossas dicas, coloque em prática quanto antes aquilo que 

lhe ensinamos: defina para quais universidades aplicar, faça simulados do 

SAT, escreva rascunhos das suas redações e peça cartas de recomendação; 

em suma, busque aplicar todos os seus conhecimentos adquiridos ao longo 

da leitura. Faça acontecer e tenha em mente todos os dias o lema “nunca deixe 

para amanhã o que pode ser feito hoje” - que, aliás, é extremamente clichê e 

não aconselhado para ser utilizado nas suas essays.  

 

   O pós-application 

Uma vez que já reiteramos a importância de colocar em prática aquilo 

que você aprendeu, vamos agora exemplificar alguns dos principais aspectos 

da etapa “pós application” da sua vida, na qual mesmo após terminar de enviar 



 

 

 

suas aplicações e até mesmo já receber os seus resultados, você ainda deverá 

lidar com algumas questões importantíssimas relacionadas diretamente com 

o processo de estudar no exterior. 

 

Lidando com os resultados 

 Sabemos que a ansiedade é uma condição inerente a quase todos nós; 

cada vez estamos mais ansiosos e aflitos com as múltiplas responsabilidades 

que possuímos e com o que está por vir no nosso futuro. Portanto, esperar os 

seus resultados da application, os quais são normalmente disponibilizados 

somente em março, pode ser algo extremamente desgastante 

psicologicamente se você não estiver mentalmente preparado para lidar com 

essa pressão. Logo, é de suma importância que você fique tranquilo e atraia 

pensamentos positivos, pois aquilo que pensamos e materializamos 

subconscientemente é atraído para nossas vidas; saiba que se você se 

preparou bem, estudou para as provas, desenvolveu uma lista de 

universidades segura e que você amou, tenho certeza que você irá alcançar 

resultados previamente desejados e que você irá passar nas suas 

universidades desejadas.  

 

Justificando a espera  

 Já não bastava ter de escrever inúmeras redações, você ainda terá de 

elaborar um texto durante o application. A redação em questão é o gap 

statement, um texto no qual você deve escrever sobre o que você pretende 

fazer durante seus meses de espera até o início do ano universitário em agosto 

do ano seguinte a sua aplicação. A necessidade da escrita do gap statement 

se dá pelo fato de que os alunos norte-americanos terminam o senior year, 

equivalente ao nosso terceiro ano do ensino médio, somente em maio do 

mesmo ano em que eles irão para a universidade. Logo, esse intervalo que 

nós estudantes brasileiros possuiremos até começar a estudar no exterior - 

período entre o final do terceiro ano em dezembro até o início da universidade 

em agosto - destoa do padrão estadunidense; logo, esse suposto lapso de 



 

 

 

aulas e estudos deve ser “justificado”: é preciso que você escreva sobre o que 

você pretende fazer durante esses meses “parado”. Para elaborar esse texto, 

é importante ter em mente que a universidade somente deseja que seus 

futuros estudantes não fiquem “sem fazer nada”; mesmo que você tire esse 

tempo para ir em festas ou simplesmente assistir a filmes e séries, é de 

extrema importância que você faça algo produtivo, de preferência relacionado 

ao seu curso. Se você irá ficar em torno de 7 meses no Brasil, faça cursos 

online relacionados a sua área de atuação, faça estágios para adquirir 

experiência de trabalho prévia, e busque desenvolver novos hobbies, como 

aprender uma nova língua ou tocar algum instrumento. Isso irá demonstrar à 

universidade que você é um indivíduo produtivo que busca sempre se 

aperfeiçoar como pessoa durante seu tempo livre.  

 É importante deixar claro que o gap statement deve ser enviado junto 

com a application regular por volta de novembro ou dezembro do seu ano de 

aplicação. Portanto, já tenha previamente definido o que você irá fazer no ano 

seguinte nesses 7 meses “livres”.  

 

“Onde estudar?”  

Ok, seus resultados já chegaram, você já passou por toda a ansiedade 

envolvida com a aceitação, mas como saber qual universidade escolher. 

Apesar de você já ter previamente definido uma lista de universidade 

excelente, que, como havíamos comentado, caso você passasse em qualquer 

uma delas, você iria ficar extremamente feliz, de fato definir onde passar os 

anos universitários pode ser algo complicado. Para realizar essa escolha, 

acredito que você pode basear a sua decisão na resolução de algumas 

dúvidas.  

A primeira delas é “Onde eu vou ser mais feliz?”; sei que já passamos 

por tudo isso no capítulo “Montando a sua College List”, mas, para decidir onde 

de fato estudar, repense esse ponto com bastante cuidado. Tenho certeza de 

que todas as universidades que você passou te farão feliz, mas há 

possivelmente um lugar que faz seus olhos brilharem por um motivo que talvez 



 

 

 

nem você mesmo saiba. Se isso ocorrer, tenho certeza de que você já deu um 

passo para decidir onde estudar.  

A segunda dúvida é “Onde vou ter uma condição financeira mais 

favorável?”. Como você já deve saber, estudar no exterior é um processo 

bastante caro. Portanto, é importante que você escolha para onde ir conforme 

o auxílio que você irá receber. Nesse sentido, se você sabe que não 

conseguirá arcar com os custos de uma universidade “x”, mesmo que ela seja 

melhor qualificada que uma universidade “y” que você passou com uma bolsa 

considerável, é mais lógico ir estudar na universidade “y” devido à segurança 

que ela irá lhe proporcionar. Vale mencionar que isso é só uma sugestão, e 

caso seu sonho seja estudar em uma universidade na qual você não 

conseguiu conquistar um auxílio financeiro relevante, há a possibilidade de 

pedir bolsas de estudo ou até mesmo financial aid após a aceitação; como 

sempre, é importante reiterar que qualquer forma de auxílio financeiro varia 

profundamente de universidade para universidade. Sendo assim, pesquise 

sobre as oportunidades de ajuda financeira específicas para as universidades 

nas quais você passou e está considerando estudar. Também é possível achar 

outras formas de arrecadar dinheiro, tal como fazer uma “vaquinha”, vender 

algum produto, etc. Resumindo, “Quem quer consegue”. 

 Uma vez que você tenha conseguido responder esses dois principais 

questionamentos, acredito que você já estará completamente pronto para 

decidir em qual universidade se matricular.  

 

Fazendo vínculos  

 Morar no exterior é extremamente desafiante, ainda mais quando o tema 

é começar a vida social do zero; ou seja, fazer novas amizades, conhecer 

pessoas e estabelecer vínculos sem conhecer um único indivíduo 

previamente. Entretanto, há, atualmente, inúmeras maneiras de conhecer 

novas pessoas e criar vínculos no exterior antes mesmo do seu primeiro dia 

na universidade para contornar mais facilmente as adversidades sociais 

descritas. Nesse sentido, inúmeras universidades possuem comunidades nas 



 

 

 

mais diversas redes sociais e nos mais variados ambientes virtuais, criadas, 

na maioria das vezes pelos próprios estudantes, para viabilizar uma 

identificação e contato prévios com os outros alunos; há inúmeros grupos de 

aplicantes do mesmo ano que o seu, nos quais você vai poder conversar, 

interagir, e até mesmo - em alguns casos - escolher seu colega de quarto 

conforme seus próprios gostos. Além disso, ao chegar na universidade, há 

inúmeros grupos de estudantes com características em comum: é possível 

você chegar na universidade e já participar de grupos compostos somente por 

brasileiros, latinos ou amantes de basquete, por exemplo. Portanto, sei que 

não será fácil começar do zero, mas tenha em mente que a maioria dos alunos 

da sua universidade também se encontram nessa situação, e que, o ambiente 

de convívio que você encontrará pela frente será muito colaborativo e 

receptivo.    

 

O mundo é seu 

Agora, podemos dizer que você chegou finalmente no final do livro. 

Esperamos que através das nossas orientações e vivências você possa ter de 

fato compreendido as belezas de estudar no exterior e como alcançar seus 

objetivos fora do Brasil.   

Agradecemos profundamente sua atenção até aqui e esperamos ter 

conseguido alcançar nosso objetivo de motivar mais estudantes a buscar vidas 

ao redor do globo.  

Sendo assim, agora podemos ter a certeza de que não iremos mais 

precisar levar você do Brasil pro mundo, pois, após o término dessa leitura, o 

mundo é seu e você já é amplamente capaz de traçar seu próprio caminho 

para qualquer destino.  

 

 

 



 

 

 

Extra: A timeline do application 
 

 Como ponto final do nosso livro, gostaríamos de fornecer para você, caro 

leitor, uma linha do tempo que estipula nossas sugestões sobre o que você 

deveria fazer em cada mês do ano para poder se organizar efetivamente para 

o application.   

Maio:  

● Fazer o SAT/ACT 

Junho/Julho:  

● Finalizar a "college list"  

● Preparar as informações financeiras 

Agosto:  

● Escrever o personal statement  

● Completar a seção de informações pessoais do Common App 

Setembro:  

● Escrever supplements 

● Fazer os testes de proficiência de inglês 

Outubro:  

● Finalizar aplicações de Early Action/Decision 

Novembro:  

● Finalizar resto das aplicações 

● Finalizar FAFSA e outras aplicações financeiras 

Dezembro:  

● Entregar aplicações 

● Entregar FAFSA 



 

 

 

 


