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O começo de um novo ciclo 
longo período de preparo iniciado
em meados do nono ano do ensino
fundamental. Nesse caso, a
grande maioria dos estudantes,
após se dedicarem durante anos
ao desenvolvimento de atividades
extracurriculares e manutenção
de um bom histórico curricular
acadêmico, voltam seus esforços
nesses últimos meses do
application ao preenchimento de
informações financeiras e a
escrita de redações
suplementares. Não importa o
foco que esses meses terão, é
fundamental que a abertura do
Common App ratifique a
necessidade fundamental de
preparar os toques finais a
aplicação como um todo.
Consequentemente, é normal que
os meses finais da aplicação sejam
marcados por estresse e desgaste 
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Dia 01/08, foi "decretado" o início
de um novo ciclo de applications.
Tradicionalmente, os estudantes
atribuem a abertura do tão
esperado período de aplicações à
abertura oficial do Common App
para aplicantes. Para quem
desconhece, o Common App é a
principal e mais conhecida
plataforma de aplicações para
universidades estadunidenses,
nas quais os estudantes
preenchem suas informações
acadêmicas e também escrevem
suas respectivas redações em
seções da plataforma que serão,
posteriormente, analisadas pelas
instituições de ensino superior. 
Apesar do suposto simbolismo
contido na abertura do Common
App, é importante reiterar que
este evento precede um dos
momentos mais cruciais de um 

psicológico; conciliar  o
preenchimento de documentos
financeiros, a escrita de redações,
continuidade a extracurriculares,
e a busca por uma nota melhor no
SAT/ACT realmente são desafios a
serem enfrentados. Logo, antes de
tudo, a abertura do Common App
deve representar não só um novo
ciclo do application process para
mais de 1 milhão de estudantes do
mundo todo: o processo deve
significar a necessidade da busca
pelo balanço nos esforços para
estudar no exterior, cautela e
paciência para organizar
documentos, e um gás final de
dedicação a ser dado. 
01/08 de fato é uma data grandiosa
e marcante, mas a  importância da
abertura do Common App reside
na maneira como se lida com
esses novos desafios que virão.

Retorno às aulas em Yale

O SAT vem por aí 
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Após longos 3 meses desde o
último encontro, os estudantes 
 finalmente poderão encarar
novamente o SAT no mês de
agosto. Prevista para ocorrer dia
28/08, essa versão do teste
padronizado do processo de
application mais conhecido pelos
estudantes brasileiros será a
primeira a ser aplicada após o
cancelamento do SAT Subjects
Tests e da seção de essay da prova
principal. Apesar das mudanças
nesses aspectos da prova, o
restante permanece igual. O SAT
continuará apresentando sua
estrutura usual subdividida entre
as quatro partes padrão: reading,
writing, math (sem calculadora) e
math (com calculadora).

No que tange aos conteúdos, eles
permanecerão inalterados; ou
seja, as questões seguirão o
mesmo padrão de sempre. 
Além da mudança quanto à
estrutura do teste, a tendência é
que as curvas de notas sejam
ligeiramente alteradas nessas
próximas provas do SAT.  Por ser
uma prova disponibilizada em
múltiplas datas ao longo do ano, 
 grande parte dos aplicantes
tradicionalmente possuíam
possibilidades de demonstrar
uma evolução quanto as suas
notas durante os anos de
preparação. Consequentemente,
era comum que houvesse um
padrão de notas menor nas provas  
devido, principalmente, à
segurança de poder realizar a
prova mais de uma vez. 

Entretanto, com o fechamento de
centros de provas no mundo todo
devido às medidas tomadas
visando combater as adversidades
provocadas pela disseminação do
coronavírus tanto no ano passado
quanto neste ano, inúmeros
estudantes ainda não
conseguiram fazer suas
respectivas provas do SAT; 
 muitos estão se preparando há
mais de ano para fazer a prova, só
ainda não tiveram uma chance.
Sendo assim, como os níveis de
preparação tendem a estar mais
elevados, e como grande parte dos
estudantes irá dar 100% nessa
prova devido à incerteza da
ocorrência de uma próxima,
assim como ocorreu com as
médias do ENEM, as notas do SAT
tendem a ser bastante elevadas.

Guia de Estudos Oficial do SAT

Com novos desafios relacionados ao coronavírus
pela frente, a volta a normalidade dos campuses
das universidades parece um dilema cada mais
complicado de ser resolvido

Máscara ou não, eis a questão

Página 2 Página 2

Estudar no exterior está longe de ser um processo
barato. Por isso, reduzir qualquer custo adicional
envolvido ao application é fundamental.

Driblando custos adicionais
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Os Estados Unidos tinham como grande meta na sua empreitada pela imunização
populacional vacinar no mínimo 70% da sua população até dia 4 de julho; apesar de não
conseguir alcançar a meta, o governo de Joe Biden conseguiu vacinar 68% da população
estadunidense com, pelo menos, primeiras doses. Impulsionados pelos resultados positivos
da vacinação em uma escala nacional, os órgãos governamentais passaram a retirar algumas
das restrições previamente estabelecidas para frear a disseminação do vírus, tal como o
distanciamento mínimo de 2 metros em locais públicos, o fechamento de bares e
estabelecimentos, e, mais importante, o uso obrigatório de máscaras.  Nesse sentido, os meses
recentes dos Estados Unidos estão sendo marcados pela retomada da devida "vida pré-
pandemia"; logicamente, para colher os benefícios da "volta à normalidade", é exigido em
inúmeros locais a demonstração de uma certificação de vacinação, de modo a evitar novas
ondas de contágio. 
Apesar dos claros avanços no combate à pandemia no continente norte-americano e das
comprovações científicas da eficácia das vacinas, há alguns fatores que vêm dificultando a
melhora das circunstâncias hodiernas, sendo, principalmente, a variante delta e o lapso
significante de adesão às vacinas. Em relação ao primeiro, a variante delta é uma nova cepa
viral, possivelmente oriunda da Índia, que apresenta elevada transmissibilidade devido à alta
carga viral carregada por portadores. Além disso, apesar de uma certeza ainda não estar
fundamentada quanto a eficácia das vacinas contra a variante Delta, há estudos e hipóteses
que sugerem efetividade reduzida de algumas vacinas contra a nova cepa. 

Estudantes usando máscaras no campus
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Tendo em vista este aspecto, uma das melhores
estratégias que há para driblar custos adicionais na sua
application é aplicar para universidades sem application
fees. Universidades sem essas taxas não cobram nada
para o envio das aplicações como uma maneira de atrair
mais aplicantes  qualificados e auxiliar alunos para tornar
ao tornar a application mais acessível. Sobretudo, é
possível encontrar tais informações no próprio perfil do
Common App da universidade, no qual constará o custo
nulo para aplicar. Apesar de não existirem tantas
universidades com essa opção, há inúmeras instituições
de ensino extremamente bem qualificadas que adotam
essas medidas; dentre algumas das principais
universidades com essa característica, podemos citar
Wellesley College, Tulane University, Colby Colllege, The
DePauw University, e Denison University, mas há
inúmeras outras opções. 

Driblando custos
adicionais

Máscara ou não, eis a questão
Como se não fosse suficiente uma nova
variante altamente transmissível, o combate
a pandemia vem sendo afetado por um
número considerável de pessoas que estão
optando por não tomar vacinas. No caso dos
Estados Unidos, apesar das inúmeras
possibilidades de vacinação devido aos
investimentos governamentais dirigidos a
compra de imunizantes, ainda há uma
grande parcela da população não vacinada,
grupo esse que representou 99% dos mortos
devido às complicações originadas por covid
nos EUA  no mês de maio. 
Portanto, os Estados Unidos aparentam
caminhar para trás quando o assunto é o
combate a pandemia: a certeza da não
obrigatoriedade do uso de máscaras em
ambientes escolares foi substituída por
fervorosos debates a cerca do tema; as
perspectivas da volta a normalidade vêm
sendo gradativamente dirimidas pelas
constantes dificuldades. Sendo assim, as
universidades não poderiam fugir desse
retrocesso; muitos estudantes esperavam
chegar aos campuses de suas universidades
sem máscaras, realizando atividades de
interação em grupo, assim como em 2019, e
passar mais tempo nas salas de convivência
do que nos seus próprios quartos.
Entretanto, pelo menos em 2021, raramente
veremos uma realidade como essa. Um
grande exemplo de adoção dessa postura
mais restritiva quanto a vida no campus é a
Princeton University, universidade situada
na cidade de Princeton (New Jersey) e
rankeada, segundo a Times Higher
Education, como a 9ª melhor universidade
do mundo para 2022. Desenvolvida pelo
vice-presidente executivo de Princeton, e
aplicada pelo Departamento de Saúde e
Segurança Ambiental, a Face Coverings
Policy ainda permanece em vigor para o ano
letivo de 2021.
A política foi de fato desenvolvida em 2020,
mas os profissionais da universidade
resolveram amplia-la para 2021.

Dentre algumas das medidas estipuladas
pela Face Coverings Policy, a mais
significante é estipulação da
obrigatoriedade do uso de máscaras para
estudantes e funcionários da universidade
vacinados e não vacinados em ambientes
fechados. Mesmo que essas restrições
possam parecer deprimentes à primeira
vista, já que restringem o tão esperado
momento de estudar na universidade dos
sonhos, há muitos pontos positivos da
política que assemelham Princeton da
realidade prévia.  Nesse sentido, em
ambientes abertos, não é obrigatório usar
máscaras e, caso você esteja com seus
colegas de dormitório em uma mesma
biblioteca, por exemplo, você poderá
permanecer sem uma máscara, a não ser
que funcionários da universidade ou alunos
de outros dormitórios entrem no cômodo.
Portanto, mesmo que novas restrições
sejam evidentes para a volta ao ambiente
universitário neste ano, ainda há esperanças
e formas de aproveitar a vida universitária 
 apesar das limitações.

Aplicar para universidades estrangeiras é um processo
bastante custoso, e isso não se pode negar; inscrição para
o SAT, pagamento de taxas para envio das aplicações para
as universidades no Common App e custos para fazer as
provas de proficiência em inglês. Esses são somente
alguns dos custos que permeiam  todo o processo de se
preparar para estudar no exterior, e mesmo que seja
possível requisitar os conhecidos "fee-waivers", ter de
submeter inúmeras informações financeiras para análise
visando a obtenção de isenções de custos pode ser
trabalhoso e cansativo. 
Portanto,  reduzir qualquer taxa mínima envolvida com o
application já é um grande avanço. Uma das melhores
possibilidades para abater tais custos se dá no próprio
Common App; ao enviar as suas aplicações, você precisará
pagar uma application fee, estipulada pelas universidades
e que gira em torno de $50 para somente enviar suas
redações e notas, preço esse que pode ser bastante
considerável se analisarmos o tamanho médio de uma
college list, que é de 8-10 universidades.

Princeton University
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