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Em julho, alguns alunos do High 
School embarcam para uma viagem 
inesquecível: eles irão à Texas Tech 

University (TTU), nos Estados Unidos, para 
participar do Texas Summer Program. Nesta 
viagem os estudantes terão oportunidade de 
conhecer a Universidade e diversos cursos, 
as opções são: Arquitetura, Artes, Robótica, 
Direito, Ciência Médica, entre outros. 

O programa é exclusivo para os alunos de 
High School da rede de escolas conveniadas 
à TTU e as vagas para as escolas brasileiras são 
limitadas a 240, um número relativamente 
pequeno, já que há quase 3000 alunos em 
54 escolas brasileiras que oferecem o High 

School em parceria com a Texas Tech.

No dia 17 de março, exatamente às 
18h, foi dado o primeiro passo para o início 
desta aventura em busca do conhecimento. 
Os pais dos alunos do High School foram 
até a FourC para acompanhar os filhos 
durante a inscrição no programa.  Devido 
à quantidade reduzida de vagas, os alunos 
não perderam tempo e, conectados ao site 
da TTU, fizeram o requerimento de vaga 
logo no primeiro minuto. Ao todo, 7 alunos 
FourC manifestaram interesse. O resultado 
foi divulgado alguns dias depois e todos 
eles foram aprovados! 

A viagem

 De 17 de julho a 2 de agosto os alunos 
FourC vão conhecer dois campi da TTU e terão 
a oportunidade de participar de atividades 
acadêmicas, culturais e recreativas, tendo 
uma vivência real no ambiente acadêmico 
norte-americano.  Durante este período, 
os estudantes FourC estarão na companhia 
de alunos e professores americanos e 
também de outros países, já que o Texas 
Summer Program é exclusivo para as escolas 
conveniadas à TTU e elas estão presentes 
em todo o mundo.

Os estudantes serão acompanhados 
pela coordenadora do High School, 
Roberta Mayumi da Silva. Segundo ela, a 
experiência tem o objetivo de proporcionar 
aos alunos, além da vivência internacional, 
a oportunidade de passar por um teste 
vocacional. “Os alunos vão fazer cursos na 
Texas Tech como se eles fossem universitários 
e terão, assim, a oportunidade de cursar 
algumas matérias e sentir, na prática, 
se é realmente o que eles querem para a 
faculdade. A viagem será ótima para tirar 
dúvidas sobre diversas carreiras e para ter 
contato com outros estudantes do High 
School, como chineses e americanos”, 
aponta a coordenadora Roberta.

Pais e alunos do High School fazem as inscrições para o programa de verão da 
Texas Tech University
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Depoimentos

“Eu espero que meu filho adquira 

uma bagagem muito grande de 

aprendizado e que ele possa conhecer 

como é uma faculdade americana de 

verdade. Espero ainda que ele consiga 

vaga no curso pelo qual demonstrou 

interesse, pois as vagas são limitadas. 

Acredito que essa viagem será muito 

importante para os alunos, pois ela 

trará novas perspectivas para todos 

eles”, Antonio Augusto Martins de 

Andrade, pai do Rafael de Andrade.

“Nós desejamos que o horizonte do conhecimento seja ampliado por meio dessa viagem. Eu e minha família esperamos que as meninas aproveitem os cursos na Texas Tech e que voltem com mais certeza sobre a profissão que irão escolher. Elas estão muito animadas para a viagem, tanto pelo lazer quanto pela parte acadêmica,especialmente no diz respeito ao curso que irão freqüentar na TTU”, Ana Carla Almeida Salles, mãe das alunas Raquel e Rafaela

“Sempre acompanho a vida acadêmica da Luana e assim como a minha família, estou com uma expectativa muito boa em relação à vivência em uma universidade americana. A oportunidade de conhecer diversos cursos de graduação é muito importante para que ela já tenha contato com a vida acadêmica”, Lia Franciscato, avó da Luana Franciscato.

“Estamos bem ansiosos, pois se 

trata de uma novidade. O Rodrigo já 

foi para os Estados Unidos, mas agora 

a proposta é outra, uma vez que ele 

frequentará alguns cursos. Vai ser muito 

bom para ampliar o conhecimento, 

pois ele assistirá diversas aulas de 

diferentes cursos de graduação e é 

muito legal que conheça a TTU, pois 

é a escola resposável pelo High School 

da FourC”, Renata Trecenti Matile, mãe 

do Rodrigo Cristóvão Matile.


