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INTRODUÇÃO

Estudar em uma universidade renomada fora do 

Brasil é um grande diferencial que enriquecerá o 

Essa experiência é tão enriquecedora 

que abre muitas portas e pode se tornar o fator 
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INTRODUÇÃO

importante se programar e ir se preparando 

guia prático

, explicar como ocorre



CONHEÇA 5 MOTIVOS 
PARA SEU FILHO FAZER 
UMA GRADUAÇÃO NO 
EXTERIOR
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CONHEÇA 5 MOTIVOS PARA SEU FILHO FAZER 
UMA GRADUAÇÃO NO EXTERIOR

adquirir experiência de vida, desenvolver o lado 

emocional, ter contato com novas tendências e tecnologias e 
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CONHEÇA 5 MOTIVOS PARA SEU FILHO FAZER 
UMA GRADUAÇÃO NO EXTERIOR

QUALIDADE ACADÊMICA
As universidades localizadas no exterior são destaques 
quando o assunto é qualidade de vida. Segundo dados do THE 
(Times Higher Education), 56% das melhores universidades do 
mundo estão concentradas nos EUA, Canadá e Reino Unido. 
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CONHEÇA 5 MOTIVOS PARA SEU FILHO FAZER 
UMA GRADUAÇÃO NO EXTERIOR

VIVÊNCIA DO COTIDIANO 
PROFISSIONAL

POSSIBILIDADE DE 
EVOLUÇÃO PESSOAL

amadurecer e buscar o desenvolvimento 

pessoal

OPORTUNIDADES
Há uma imensa variedade de cursos e matérias disponíveis. 
Desde os mais tradicionais até os mais inovadores, como 
design de games e inteligência arti�cial. Além de inúmeras 
organizações estudantis, para colocar em prática o que 
aprendem em classe.



10

CONHEÇA 5 MOTIVOS PARA SEU FILHO FAZER 
UMA GRADUAÇÃO NO EXTERIOR

CAPACIDADE DE LIDAR 
COM AS DIFERENÇAS
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CONHEÇA 5 MOTIVOS PARA SEU FILHO FAZER 
UMA GRADUAÇÃO NO EXTERIOR

MAIORES CHANCES 
DE PROJEÇÃO PARA O 
MERCADO DE TRABALHO

ofertas para ocupar ótimos cargos com 

remuneração atraente em grandes empresas 

e multinacionais,

O estudante que porta um diploma de uma 

universidade estrangeira tem altas chances de 

ser contemplado com ofertas para ocupar 

ótimos cargos com remuneração atraente em 

grandes empresas e multinacionais, tanto 

brasileiras quanto em outros países. A�nal, as 

empresas desejam reter os melhores talentos e 

assim, as portas se abrem muito mais facilmente.

Jovens formados no exterior desenvolvem 
habilidades técnicas e comportamentais 
diferenciadas, o que os tornam muito atrativos 
para o mercado de trabalho internacional e 
brasileiro. Cabe a ele escolher se deseja 
estabelecer carreira no Brasil ou continuar em 
outro país.



SAIBA COMO É O 
PROCESSO SELETIVO
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SAIBA COMO É O PROCESSO SELETIVO
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SAIBA COMO É O PROCESSO SELETIVO

FATORES QUE SÃO AVALIADOS 
DURANTE O PROCESSO DE ADMISSÃO

A avaliação dos candidatos

pesquise o 

 

• 

• 

• 

• 
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SAIBA COMO É O PROCESSO SELETIVO

• 

• 
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SAIBA COMO É O PROCESSO SELETIVO

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

paciência, foco,determinação e se preparar bem para todas as 

• 

• 

• 

Conquistar a tão sonhada vaga em uma instituição de 
ensino no exterior é um evento muito desejado e 
bastante concorrido pelos estudantes. Por isso, é 
necessário ter paciência, foco, determinação e se 
preparar bem para todas as etapas. Conheça as principais 
fases.

Histórico Escolar

A análise do histórico escolar tem o objetivo de avaliar o 
desempenho acadêmico e a existência de um possível 
potencial para se tornar um talento na turma — um 
boletim com notas altas signi�ca que você tem altas 
chances de ser admitido. No entanto, não é necessário 
ser o melhor aluno da turma para ser admitido em 
excelentes universidades no exterior
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SAIBA COMO É O PROCESSO SELETIVO

domine o idioma 

Os testes são como se fossem o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) que é aplicado no Brasil. No exterior, esses 
exames são o SAT ou o ACT. O aluno só precisa fazer uma das 
modalidades, de preferência àquele que �zer mais sentido 
para o per�l do candidato para que obtenha a melhor nota 
possível. Esses exames recebem o nome de SAT, ACT, SAT II 
etc. Eles servem para avaliar o conhecimento dos candidatos 
sobre determinados assuntos.

Assim, os gestores responsáveis pelo processo de seleção 
dos alunos conseguem saber se o candidato está dentro do 
que é esperado para ele a nível de conhecimento.

Testes padrão

Testes de idioma

É importante que o candidato que almeja uma vaga em uma 
universidade estrangeira domine o idioma �uentemente 
(o idioma local). A�nal, só assim ele terá condições de 
assimilar o conteúdo que é ministrado em sala de aula e 
obter um bom desempenho. Nesse cenário, as provas de 
idioma mais comuns são o TOEFL e o IELTS.
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redação elaborada pelo candidato

apresentação clara sobre si mesmo
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SAIBA COMO É O PROCESSO SELETIVO

de avaliar 

possível potencial para se tornar um talento na 

turma

opinião de professores 

 

Cartas de recomendação

A carta de recomendação é a descrição de professores que 
conheceram o estudante no Ensino Médio. Ela costuma ser 
feita por educadores que �zeram parte da trajetória acadêmica 
do candidato e que possam dar um panorama do desempenho 
acadêmico do aluno comparado com sua turma. Nesse 
documento, o pro�ssional conta alguns detalhes sobre o 
comportamento do aluno, desempenho, comprometimento e 
outras características.

Assim que todos os requisitos anteriores estiverem prontos, é 
hora de enviá-los para as universidades escolhidas avaliarem. 
O envio é feito através de plataformas online, como o Common 
App ou UCAS.  São formulários que o candidato deverá 
preencher com suas informações pessoais e os arquivos 
preparados:

• documentos pessoais;

• desempenho acadêmico (boletim com as notas e avaliações 

anteriores);

• lista das atividades extracurriculares que fez (trabalho voluntário, 

olímpiadas de matemática, etc);

Application Forms - Questionários
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geral, o recrutador e



FAÇA UM 
PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO
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FAÇA UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PROTEÇÃO CONTRA O CÂMBIO

• 

• 

• 

• 
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FAÇA UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO

MULTIPLICAÇÃO EFICIENTE
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FAÇA UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO

INTELIGÊNCIA DE CONSUMO

impossibilita muitas pessoas de realizarem 

é possível 

inteligentes

• 

• 

• 

• 

• 



CONTE COM A
DAQUI PRA FORA,
CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA NESSE 
SEGMENTO
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CONTE COM UMA CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA NESSE SEGMENTO

A consultoria de uma empresa especializada 

• 

• 

• 

• 

Um projeto tão importante na vida do estudante precisa 
do respaldo de uma empresa experiente no assunto que possa orientar 
o caminho certo a percorrer e que maximize as chances de aprovação 
do aluno.

a orientação e apoio de um time de pro�ssionais 
experientes especialistas nesse ramo vai ser útil em diversos aspectos:

Panorama e planejamento dos gastos necessários no processo;

Avaliação do per�l do aluno e seleção de universidades 
compatíveis com suas preferências e dentro do limite de gastos 
determinado pela família.

Orientação individual e personalizada na preparação do 
aluno para cada etapa do processo seletivo e 
acompanhamento de prazos, documentos e inscrições.

Estabelecimento de estratégias para conseguir uma 
estratégias sobre como se conseguir uma bolsa de estudos 
compatível com a necessidade da família.



CONCLUSÃO



efetuar a candidatura, apresentar a documentação 

necessária, passar pelas fases de aprovação e se programar 

consultoria especializada 

pela Daqui pra Fora,
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A Daqui pra Fora 

pela Daqui pra Fora,


