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Irmãos gêmeos gaúchos são aprovados em universidades norte-americanas 
Lucas e Rafael Lippert concluíram o Ensino Médio em 2016, no Colégio Farroupilha 

 
Desde que ingressaram no Ensino Médio e se viram pensando sobre o que fazer quando 
terminassem o Colégio, os irmãos gêmeos Lucas e Rafael Lippert, 17 anos, decidiram estudar nos 
Estados Unidos. E após concluírem essa etapa no Colégio Farroupilha, foram aprovados em 
universidades norte-americanas. Lucas estudará na University of Pennsylvania, na Filadélfia, 
capital da Pensilvânia e Rafael ingressará na Brown University, localizada na cidade de Providence, 
capital de Rhode Island. Ambas integram a tradicional Ivy League, composta por oito 
universidades reconhecidas pela excelência, antiguidade e pela admissão seletiva. 
 

 
Rafael (esquerda) e Lucas Lippert comemoram a aprovação. 
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Essa será a primeira vez que os gêmeos vão morar separados e isso é visto por eles como um 
certo alívio: “A gente já tinha passado um mês separados, mas nunca mais que isso. Vai ser bem 
diferente, mas também terá um lado muito positivo. Agora as pessoas vão me conhecer por quem 
eu sou, vão conhecer ele por quem ele é e não como uma unidade de dois’, comenta Lucas. 
 
Para serem admitidos, Lucas e Rafael passaram por um longo processo seletivo, que envolveu 
exame de proficiência em língua inglesa, o histórico escolar, cartas de recomendação, o SAT 
(vestibular norte-americano), a redação de vários textos, e entrevista via Skype. Todo esse 
processo foi acompanhado pela escola, que oferece várias alternativas aos estudantes que 
pretendem estudar no exterior. 
 
“O Colégio Farroupilha incentiva e apoia os estudantes que optam por estudar fora do país por 
meio de vários projetos e atividades, como o intensivo estudo das línguas Alemã, Espanhola e 
Inglesa, os intercâmbios promovidos pelo programa Olhos para o Mundo, o envolvimento com 
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projetos extracurriculares e equipes esportivas, a aplicação dos simulados do SAT, informações 
sistemáticas sobre oportunidades para estudar no exterior e organização de toda a 
documentação necessária, como cartas de recomendação, formulários e médias escolares”, 
explica o coordenador do Ensino Médio, Rubem Corso. 
 
O embarque será em agosto, quando começam as aulas nos EUA, mas as expectativas são 
grandes. “Além estarmos indo pra uma faculdade e saindo do Farroupilha, onde estamos desde 
que nascemos, toda essa experiência vai ser uma muito diferente. Essa coisa de morar em outro 
país, com outra língua e de conviver com gente do mundo inteiro”, comenta Rafael, que 
completa: “Aqui no Farroupilha a gente cria raízes, mas a gente sai pra formar galhos, pra 
expandir”. 
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