ORIENTAÇÃO UNIVERSITÁRIA
Um Guia para Admissões Universitárias
nos Estados Unidos

O programa de Aconselhamento Universitário é oferecido a todos os estudantes com Diploma
Duplo. O programa é projetado para preparar ainda mais os estudantes para a universidade e
oferece admissões merecidas em uma de nossas 15 universidades participarão. Os estudantes
se encontrarão com um orientador durante todo o programa e participar de seminários que
os orientem ao longo de todo o processo de admissão nos EUA e o que esperar quando forem
estudar em uma universidade americana.

ACONSELHAMENTO UNIVERSITÁRIO PARA ESTUDANTES
COM DOIS DIPLOMAS
Construção de Habilidades
Acadêmicas
Orientadores oferecem oficinas
e seminários focados em
desenvolvimento de habilidades
acadêmicas exigidas para a
sala de aula universitária,
incluindo trabalhos de
pesquisa, leitura analítica,
apresentações, e muito
mais.

Planejamento
Acadêmico e de
Carreira
Os orientadores exploram
os interesses acadêmicos e
de carreira para ajudar os
estudantes a determinar
as possíveis área de estudo
universitário. Os orientadores
também ajudarão mais tarde os
estudantes a selecionar uma área
de carreira e a encontrar a melhor
opção universitária para eles.

Ajuste de Metas
Os orientadores trabalham com os estudantes para
compreender a importância do estabelecer metas
e ajudá-los a estabelecer seus próprios objetivos
acadêmicos.

Competência Cultural
Os alunos aprendem
sobre a cultura
americana e
expectativas acadêmicas
enquanto eles se
preparam para ingressar
em uma universidade
americana.

Aconselhamento
aos Estudantes
Os orientadores
conduzem sessões
programadas de
aconselhamento com os
estudantes para analisar
o progresso acadêmico
e ajudar a preparar
os estudantes para o
processo de admissão.

Admissões Universitárias*
Os orientadores ajudam os estudantes a navegar
no processo de admissão nas universidades
americanas. Os conselheiros ajudam em tudo,
desde exigências e regulamentos dos EUA até
recomendações de orientadores.
*Serviço adicional pode ser fornecido mediante o
pagamento de uma taxa.

A VANTAGEM DO NOSSO PROGRAMA DE
ACONSELHAMENTO UNIVERSITÁRIO
Temos uma parceria com a International
University Alliance para oferecer aos estudantes
admissão a 15 principais universidades
americanas. Através de nossa parceria, temos
sido capazes de simplificar as admissões e
fornecer uma bolsa de estudos exclusiva para
nossos estudantes com diploma duplo.
Admissão em 15 programas de
bacharelado e 2 programas de
transferência universitária
Redações Não São Exigidas
Processo simplificado de
aplicação online
Sem Exigências de SAT/ACT
Bolsas de estudo de US$ 1.500+ para
todos os estudantes com Diploma Duplo
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Dispensa do TOEFL. Teste de proficiência
em inglês online grátis disponível
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Mínimo de 2,5 GPA exigido em
cursos de Diploma Duplo
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Adelphi University
American University
Auburn University
Cleveland State
University
Florida International
University
Gonzaga University
Louisiana State
University
University of Central
Florida
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University of Dayton
University of Illinois at
Chicago
University of Kansas
University of Mississippi
University of South
Carolina
University of the Pacific
University of Utah

CANDIDATANDO-SE A UNIVERSIDADES NÃO
PARCEIRAS
O Que Pode Ser Necessário

O Que Podemos Fazer§
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Testes padronizados: SAT ou ACT
Redações
Cartas de recomendação
Teste de proficiência em inglês
(por exemplo, TOEFL, Duolingo)
Taxas de aplicação
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Pesquisar universidades
Assistência com a conclusão do pedido
(incluindo a Aplicação Comum)
Assistência à redação
Preparatório para SAT & ACT
Taxas adicionais§

Taxas adicionais serão aplicadas.

§

A Columbia School deixa os alunos sonharem grande.
Visite nosso site ou ligue para saber mais.

https://columbiaschool.com/
Visit Our Website or Call to Learn More

U.S.: (772) 293-9356
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