
   
Comunicado 104/2019 

Assessoria Internacional 
Campinas, 07 de Outubro de 2019 

 

                                     

                                                        

Próximos passos para iniciar sua candidatura nas 

universidades no exterior! 

O Colégio Rio Branco tem orgulho de apresentar o novo programa de Graduação no Exterior 
para os alunos do Ensino Médio.  

O objetivo é ampliar as opções universitárias em diferentes países para todos os estudantes. O               
colégio, por meio do departamento internacional, irá assessorar os interessados no processo de             
candidatura nas universidades parceiras. Além de palestras e eventos informativos, serão oferecidos            
atendimentos personalizados sobre educação internacional, processo de admissão, bolsas acadêmicas,          
documentação necessária, exames, entre outros.  

O departamento internacional irá conduzir todo o processo de admissão nas universidades de             
interesse. A participação no processo de admissão é opcional e não obriga o estudante a realizar a                 
matrícula na(s) universidade(s) em que for admitido. Caso o estudante queira realizar sua graduação no               
exterior, todo o processo de orientação, confirmação e matrícula será conduzido pelo nosso             
departamento.  

O processo de admissão ocorrerá em paralelo ao cronograma de estudo da escola e não afetará                
a participação nos vestibulares ou ENEM. A maioria das universidades estrangeiras inicia as aulas em               
agosto de 2020, o que possibilita ao estudante, sem qualquer interferência, participar das segundas              
fases dos vestibulares no início do ano seguinte no Brasil.  

Com a participação nesse projeto e cumprimento das etapas mencionadas abaixo, o estudante             
receberá o retorno das universidades entre os meses de outubro até início de dezembro de 2019,                
oficializando seu aceite e bolsa respectiva. Por meio dessa parceria entre o colégio e as universidades                
estrangeiras, o estudante terá acesso a um processo de admissão mais flexível, com bolsas exclusivas               
e uma série de outros benefícios.  

Para que os alunos do terceiro ano possam participar do projeto será necessário: 
1) Preencher e entregar a Ficha de Cadastro – Prazo 10/10/2019 
2) Preencher e assinar o termo de autorização – Prazo 10/10/2019 
3) Solicitar Histórico Acadêmico Português e Inglês – 10/10/2019 
4) Agendar reunião com o orientador internacional (verificar disponibilidade por email:          

assessoria.internacional@riobranco.org.br)  
5) Realizar a inscrição no exame de proficiência. 

Atenciosamente, 
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