


O College Advising Program - CAP é um programa oficial da 
Liberty Education, que tem como objetivo preparar e orientar 
alunos no processo de aplicação para universidades americanas.

O QUE É O COLLEGE ADVISING PROGRAM?

CREATE
THE FUTURE



HOLISTIC ADMISSIONS
HISTÓRICO ACADÊMICO - GPA

Notas do 9º ano do Ensino Fundamental a 

3ª série do Ensino Médio  ou histórico 

escolar do High School.  O GPA (Grade 

Point Average) é a média de todas as notas.

TESTES PADRONIZADOS - SAT E ACT

O SAT e ACT são testes americanos 

que avaliam competências de inglês, 

matemática, interpretação de texto

e redação e, no caso do ACT, ciências.

EXAMES DE PROFICIÊNCIA

Os exames de proficiência em inglês  

avaliam gramática, interpretação de 

textos, expressão e compreensão oral. 

As opções são: TOEFL, IELTS e DuoLingo.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Diferentemente do Brasil, as universidades 

americanas olham para toda a trajetória do 

aluno que pode demonstrar o engajamento 

do estudante fora do currículo tradicional.

Redações nas quais o estudante tem 

a oportunidade de mostrar sua 

personalidade, objetivos, conquistas 

e abusar da criatividade na estrutura. 

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO

Cartas de professores que reportam o 

comportamento do aluno em sala de aula e

na comunidade escolar.

ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES

ESSAYS E
CARTAS

GPA

SAT OU ACT
E TOEFL



PLANEJAMENTO E DEDICAÇÃO 
Estudar em uma universidade americana é muito competitivo.

Por isso, o aluno deve começar a se preparar para o processo desde 

a 1ª série do ensino médio, para criar um forte application para

aumentar a sua chance de aceite.

VALE A PENA?
Apesar de não existir ensino gratuito nos EUA, as universidades 

americanas são campeãs em estrutura e qualidade de ensino. 

• Diversidade de ensino;

• Valorização do aluno no processo de admissão; 

• Professores de excelência;

• Tecnologia de ponta;

• Metodologias de ensino completamente inovadoras. 



PILARES DO CAP
• AUTOCONHECIMENTO

• AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA

• RESPONSABILIDADE SOCIAL

• CRIATIVIDADE E EXECUÇÃO

• IMPARCIALIDADE

• INFORMAÇÕES ATUALIZADAS

• PERSONALIZAÇÃO: BEST FIT



MISSÃO DO CAP

Preparar o aluno brasileiro, propiciando competir com jovens de todo o mundo 
no acesso e na obtenção de bolsas de estudos em universidades americanas.

1.  Apresentar aos alunos as possibilidades de estudo nos Estados Unidos;

2.  Tornar o processo de aplicação amigável aos alunos;

3.  Estimular alunos a alcançarem melhores notas;

4.  Estimular os alunos a engajarem-se em atividades extracurriculares;

5.  Elevar o potencial de aceitação em universidades americanas;

6.  Estimular os trabalhos e projetos em grupo e a gestão do tempo;

7. Oferecer o suporte técnico no momento da aplicação em universidades americanas.

OBJETIVOS



COMO O COLLEGE ADVISING PROGRAM
AUXILIA OS ALUNOS?
• Sessões de desenvolvimento pessoal

• Autoconhecimento

• Orientação sobre pesquisa das universidades

• Orientações sobre testes

• Explicação e revisão de redações (essays)

• Orientação de preenchimento de formulários pessoais e financeiros

• Revisão do application



AS ATIVIDADES REALIZADAS SÃO EMBASADAS NOS PROPÓSITOS:

METODOLOGIA

• COMO CHEGAR LÁ?

• PARA ONDE ESTOU INDO?

• QUEM SOU EU?



CAP NA PRÁTICA
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - MÓDULOS 1 a 10

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - MÓDULOS 11 a 20

Atividades extracurriculares e sociais, autoconhecimento, apresentações orais, college list, 

oficinas e revisão de redação, conhecimento sobre bolsas de estudos e estudos para o SAT.

Lista final de universidades, oficinas de redação, candidatura para as universidades 

americanas, preenchimento de formulários, orientações de realização do SAT.



2ª SÉRIE  DO ENSINO MÉDIO

MÓDULO 1: Introdução/Ambientação
02 sessões  iniciais com apresentação geral sobre o 
programa, explicação de conteúdos e objetivos.

MÓDULO 2: Projeto Social 

06 sessões nas quais os alunos irão se separar em 
grupos e desenvolver um projeto social do zero.

MÓDULO 3: Autoconhecimento
04 sessões  sobre a personalidade e autobiografia 
de cada aluno, descobrindo preferências.

MÓDULO 4: College List 
05 sessões que trazem a importância da  pesquisa 
do Best Fit e as principais ferramentas de busca.

MÓDULO 5: Testes Padronizados 
04 sessões  com a apresentação do SAT, dicas e 
ferramentas de estudo e simulados.

MÓDULO 6: O Application 

05 sessões sobre prazos, cronogramas e inscrições, 
e criação de logins e senhas nos sites.

MÓDULO 7: Essays
06 sessões para aprender o básico das redações, 
como ser criativo e persuasivo, além da estrutura.

MÓDULO 8: Cartas de Recomendação 
04 sessões: A importância das cartas, como 
solicitá-las e um workshop aos professores.

MÓDULO 9: Fin. Aid + Scholarships 
03 sessões sobre a importância, cronograma para 
solicitar e preencher formulários. Busca de bolsas. 

MÓDULO 10: Finalização
01 sessão de apresentação do próximo ano + 
questionário de satisfação + Q&A em grupo.

40 sessões

Sessões semanais com 1 hora de duração, com ênfase em desempenho
acadêmico, desenvolvimento da escrita e preparação para provas.



1.  Apresentar aos alunos as possibilidades de estudo nos Estados Unidos;

2.  Tornar o processo de aplicação amigável aos alunos;

3.  Estimular alunos a alcançarem melhores notas;

4.  Estimular os alunos a engajarem-se em atividades extracurriculares;

5.  Elevar o potencial de aceitação em universidades americanas;

6.  Estimular os trabalhos e projetos em grupo e a gestão do tempo;

7. Oferecer o suporte técnico no momento da aplicação em universidades americanas.

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

MÓDULO 12: College List

03 sessões para revisões das listas 
de universidades de cada aluno.

MÓDULO 14: Orientações aos Responsáveis

02 sessões aos professores, e responsáveis sobre 
formulários financeiros e acadêmicos

MÓDULO 16: SAT

02 sessões de orientação sobre o SAT, agendamento 
das datas e acompanhamento de resultados.

MÓDULO 18: Revisão Forms
Revisões individuais dos formulários financeiros e 
tira-dúvidas em grupo.

MÓDULO 20: Festa dos Aprovados
01 Sessão de comemoração junto aos alunos 

aprovados.

MÓDULO 11: Cronograma

01 sessão para construção de um cronograma de 
candidatura junto aos prazos das universidades.

MÓDULO 13: Essays
04 sessões de construção, revisão e dicas para 
escrever boas redações e finaliza-las.

MÓDULO 15: Common App

02 sessões sobre preenchimento e finalização dos 
formulários na plataforma do CommonApp.

MÓDULO 17: Revisão Application
03 sessões com as revisões gerais dos applications, 
(Early Action/Decision e Regular) e orientações.

MÓDULO 19: Finalização
01 sessão de orientação pré-partida + questionário 
de satisfação + Q&A em grupo.

Sessões quinzenais com 1 hora de duração, com ênfase em no processo de aplicação.
05 plantões individuais, mediante agendamento.



• Sessões de desenvolvimento pessoal

• Autoconhecimento

• Orientação sobre pesquisa das universidades

• Orientações sobre testes

• Explicação e revisão de redações (essays)

• Orientação de preenchimento de formulários pessoais e financeiros

• Revisão do application

PROJETO SOCIAL

O desenvolvimento de um projeto social na 2ª série do Ensino Médio é o 
principal diferencial do College Advising Program.

Por meio de 06 sessões no módulo 02 do programa, os alunos 
desenvolvem um projeto social com a supervisão total dos orientadores 
do CAP. 

Através da metodologia do Design Thinking, os alunos são separados em 
grupo, com 1 líder em cada e são orientados sobre a teoria da metodologia 
e depois passam para a prática, que acontece pelas etapas de:

Inspiração > Idealização > Implementação;



ESTRUTURA DO CAP
• Sessões online realizadas por meio da plataforma Blackboard Collaborate;

• As sessões são em português;

• As sessões contêm a Homework of the week;

• Todas as sessões são gravadas;

• Há controle de presença e de participação;

• Disponibilidade via WhatsApp para tirar dúvidas dos alunos.



BIBLIOGRAFIA - MATERIAIS

Acing Admissions
The International Student's
Guide to US Undergraduate
College Applications
By Kavita Mehta
& Kimberly Wright Dixit, Phd.

College Admission Essentials:
 A Step-By-Step Guide to Showing Colleges
Who You Are and What Matters to You
By Ethan Sawyer - The College Essay Guy

CollegeED - College Planning 
and Career Exploration Program
College Board 

The International Student's Guide
to American Colleges: 
The Ultimate Guide to Finding the Perfect School
 Getting Financial Aid, and Acing the
Admissions Process.  -  By Pallas Snider.



PRÉ-REQUISITOS
• Estar no 2° ou 3° ano do ensino médio;

• Ter um GPA mínimo de 3.0;

• Apresentar comprovação do nível de idioma inglês por meio de algum 

tipo de certificação, ou solicitar a e realizar o exame de nivelamento da 

Liberty Education.



PROCESSO
SELETIVO

1
Palestra com

famílias e alunos

2
Preenchimento
do questionário

3
Análise dos
candidatos

4
Carta de

aceite

5
Regulamento

de participação

6
Início das
sessões



CALENDÁRIO

JANEIRO

FEVEREIRO

FEV - JUN

JULHO

AGOSTO

2ª SÉRIE 3ª SÉRIE

Férias Férias

Início das sessões

Sessões

Início das sessões

Sessões

DEZEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

Início das AplicaçõesSessões

Early Admissions

JANEIRO Regular Admissions

Regular Admissions

RecessoRecesso

-

-

Fim das sessões

Sessões Sessões

O desenvolvimento de um projeto social na 2ª série do Ensino Médio é o 
principal diferencial do College Advising Program.

Por meio de 06 sessões no módulo 02 do programa, os alunos 
desenvolvem um projeto social com a supervisão total dos orientadores 
do CAP. 

Através da metodologia do Design Thinking, os alunos são separados em 
grupo, com 1 líder em cada e são orientados sobre a teoria da metodologia 
e depois passam para a prática, que acontece pelas etapas de:

Inspiração > Idealização > Implementação;



“O CAP tem sido uma verdadeira surpresa.

Comecei pensando que seria apenas uma ajuda para fazer 

a application, e sem nem perceber tem me ajudado na

jornada de autoconhecimento. 

São sessões semanais que nos ajudaram a criar um 

projeto social e a descobrir quem na verdade somos.

O CAP tem me ajudado muito e sou muito grata

pela oportunidade!”

“O CAP tem sido uma
verdadeira surpresa”

- Luiza Biaz, Escola Carolina Patrício



“O CAP é um programa que tem me guiado muito em relação a alcançar 

meus sonhos de estudar no exterior.

Tenho aprendido coisas muito importantes e dicas que vão me ajudar a 

chegar lá. Também estou me descobrindo cada vez mais como pessoa, 

quem eu sou, o que gosto de fazer e etc. 

Tem sido uma experiência incrível, e apesar de exigir tempo e dedicação, 

sinto que vai valer muito a pena. Sem contar que também pude conhecer e 

fazer amizades incríveis, que estão em busca da mesma coisa que eu, por

conta dos trabalhos em grupo.”

“Tem sido uma
experiência incrível”

- Rafaella Calçado, Colégio Sapiens 



“Participar no CAP tem sido bom pra mim. Eu tenho passado por um dilema que muitos outros jovens passam, escolher o que 

fazer da vida, achar uma profissão. Sem objetivos definidos é um pouco complicado saber como seguir em frente. O 

programa CAP tem me ajudado a me conhecer melhor para que um dia eu possa definir qual caminho seguir. Sem contar que 

eu tenho me tornado uma pessoa mais responsável. A experiência tem sido ótima, eu gostei mt de ter entrado para o CAP.

- Ana Clara, Colégio Sapiens

“O CAP tem me ajudado a me conhecer melhor para que eu possa definir qual 

caminho seguir. Sem contar que eu tenho me tornado uma

pessoa mais responsável.

Dentro do programa eu também comecei a desenvolver um projeto social. Eu 

nunca achei que conseguiria fazer a diferença no mundo com tanta facilidade. Para 

mim isso era uma ação distante, entretanto o programa CAP me fez por a mão na 

massa e agora eu sou uma das fundadoras do projeto social Athena Combat - isso 

me deixa realizada, sinto que daqui a 10, 15 anos eu ainda continuarei a contar essa 

história e sentirei orgulho pelo que fiz. A  experiência tem sido ótima, eu gostei

muito de ter entrado para o programa.

“O CAP me fez por a mão na
massa e agora eu sou uma das
fundadoras de um projeto social”

- Ana Clara Barreto, Colégio Sapiens 



“Está sendo uma oportunidade incrível participar deste 

programa, pois o CAP ajuda os alunos a criar um 

application muito forte para ingressar em uma

universidade americana.

Mas não é só isso, o CAP também está nos ajudando a 

conhecer nossos valores e quem a gente realmente é.

Está sendo uma oportunidade muito gratificante 

participar do programa.”

“O CAP nos ajuda a criar
um application muito forte”

- Matheus Goes - Colégio Arbos



VIRTUAL COLLEGE FAIR

Todos os anos, a Liberty Education oferece uma Virtual College Fair, com o objetivo de trazer 
informações atualizadas e relevantes sobre as universidades americanas, além da chance 
dos alunos tirarem suas dúvidas e até conseguirem dicas preciosas dos admission officers.
É também uma grande oportunidade para os alunos se apresentarem.

• College virtual tour;

• Representantes de universidades americanas disponíveis para informar  como aplicar para   

graduação nos EUA, tipos de bolsas de estudos, majors, minors e muito mais;

• Palestras sobre cursos e carreiras;

• Cases de sucesso com alunos das universidades;

• Orientações gerais sobre o application para graduação nos EUA.



“O CAP tem sido uma verdadeira surpresa.

Comecei pensando que seria apenas uma ajuda para fazer 

a application, e sem nem perceber tem me ajudado na

jornada de autoconhecimento. 

São sessões semanais que nos ajudaram a criar um 

projeto social e a descobrir quem na verdade somos.

O CAP tem me ajudado muito e sou muito grata

pela oportunidade!”

VALORES 2021
Para mais informações sobre
investimento, por favor enviar
um e-mail para:

internacional@libertyeducation.com.br.



Rua Vergueiro, 2253 – Sala 1213
Trend Paulista Offices – Vila Mariana

CEP  04101-100 | São Paulo/SP
Fone: (11) 2628-1807 

“O CAP é um programa que tem me guiado muito em relação a alcançar 

meus sonhos de estudar no exterior.

Tenho aprendido coisas muito importantes e dicas que vão me ajudar a 

chegar lá. Também estou me descobrindo cada vez mais como pessoa, 

quem eu sou, o que gosto de fazer e etc. 

Tem sido uma experiência incrível, e apesar de exigir tempo e dedicação, 

sinto que vai valer muito a pena. Sem contar que também pude conhecer e 

fazer amizades incríveis, que estão em busca da mesma coisa que eu, por

conta dos trabalhos em grupo.”

Fale conosco! 
internacional@libertyeducation.com.br


