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Estudante Gaúcha é aprovada em 17 universidades norte-americanas 
Laura Saraiva concluiu o Ensino Médio no Colégio Farroupilha em 2016 

 
Decidida a cursar uma universidade nos Estados Unidos desde criança, a jovem Laura Saraiva, de 
17 anos, que concluiu o Ensino Médio no Colégio Farroupilha em 2016, vê o seu sonho muito 
próximo de se realizar. O desafio agora é escolher onde estudar, já que teve aprovação em 17 
universidades norte-americanas – de um total de 20 para as quais inscreveu-se, entre as quais 
estão a Brown University e a University of Pennsylvania, membros da tradicional Ive League, 
composta por oito universidades reconhecidas pela excelência, antiguidade e pela admissão 
seletiva, e a University of North Carolina at Chapel Hill, onde a jovem recebeu uma bolsa pesquisa. 
 
“Eu quis ir pra fora pra ter uma formação completa. Acho que pra eu me formar e ser uma pessoa 
pronta para o mundo eu não tenho que saber só economia, que é em que eu quero me formar, 
mas tenho que saber de tudo. Essa é a expectativa que eu tenho, de ter uma educação completa, e 
com isso fazer meu próprio projeto de vida.”, afirma a jovem.  Em sua fala, Laura refere-se ao 
sistema de currículo aberto, utilizado na maioria das universidades dos EUA. Nesse formato, o 
estudante cursa disciplinas de várias áreas do conhecimento para, depois, decidir em quais 
pretende se especializar. 
 
O processo seletivo norte-americano, chamado de application, é bastante diferente dos 
tradicionais vestibulares brasileiros e requereu muito empenho de Laura. “Como requerimento 
básico eu precisava fazer o teste chamado de SAT [que avalia Interpretação de Texto, Gramática e 
Matemática americana], o TOEFL [exame de proficiência em língua inglesa] e dois SAT Subject Tests 
[testes para disciplinas específicas]”, explica Laura. “Para todos os testes me preparei sozinha [sem 
apoio de cursinho pré-vestibular ou empresas especializadas nos processos seletivos norte-
americanos], estudando incessantemente durante oito horas diárias durante o período de dez 
meses: lia os livros dos testes, fazia simulados - fiz cerca de dez simulados para o SAT, cinco para o 
TOEFL e dois para cada SAT Subject – via vídeos de explicações, estudava pelo Khan Academy e, 
ocasionalmente, tirava algumas dúvidas com os próprios professores do Farroupilha”, relata. 
 
Considerada uma aluna exemplar, Laura, que estudou no Farroupilha desde a Educação Infantil, 
não apenas tinha excelentes notas nas mais variadas disciplinas do currículo escolar, mas também 
envolveu-se em diferentes atividades oferecidas pelo Colégio, como os grupos de teatro e de 
voluntariado. “As universidades estrangeiras querem o indivíduo completo e isso remete muito ao 
trabalho que nós fazemos no Colégio Farroupilha desde da Educação Infantil até o Ensino Médio, 
que perpassa desde o nível de exigência da escola, o trabalho que é feito no ensino das línguas 
estrangeiras, os clubes e grupos de aprendizagem. Todas essas são formas de abrir possibilidades. 
Nós não estamos aqui formando um único conceito de cidadão, mas um cidadão que é múltiplo”, 
destaca a diretora pedagógica da instituição, Marícia Ferri. 
 
Escolhendo as universidades 
As aulas nos EUA começam em agosto e, antes disso, a jovem precisa decidir para qual universidade 
irá. Antes, quando estava escolhendo para quais aplicar, Laura fez um estudo criterioso do perfil de 
cada instituição: “A lista das universidades é uma das partes mais essenciais, e complicadas, de 
todo o processo de application. Montei a minha lista de acordo com a excelência de cada College na 
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minha área – Economia e Matemática Aplicada – e a tradição do College como um todo na área da 
educação americana e mundial. Antes de ter minha lista completa, fui aos Estados Unidos visitar 
certas instituições – o que é algo que recomendo a todos que pretendem aplicar para estudar nos 
Estados Unidos.” 
 
Das 20 universidades para quais prestou, Laura não foi aprovada em apenas três: Harvard College 
(que aprova cerca de 5,3% dos inscritos) Columbia Colegge (5,3%) e Cornell University (15,1%). 
Abaixo, a lista das 17 universidades nas quais a jovem conseguiu aprovação: 
 
Babson College: 21% de estudantes admitidos  
Boston University: 29% de estudantes admitidos 
Brown University: 8% de estudantes admitidos  
Duke University: 7.3% de estudantes admitidos 
Fordham University: 39% de estudantes admitidos 
Georgetown University: 9% de estudantes admitidos  
New York University: 33% de pessoas admitidas. 
 Northeastern University: 29% de estudantes admitidos 
Northwestern University: 9% de estudantes admitidos  
Rollins College: 40% de estudantes admitidos 
Tufts University: 12% de estudantes admitidos  
Tulane University: 29% de estudantes admitidos 
University of Chicago: 7% de estudantes admitidos  
University of Michigan - Ann Arbor: 27% de estudantes admitidos  
University of North Carolina at Chapel Hill: 24% de estudantes admitidos  
University of Notre Dame: 16% de estudantes admitidos 
University of Pennsylvania: 9% de estudantes admitidos 
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