
Bolsa de preparação para um jovem 
líder que sonha em estudar nas 
melhores universidades do mundo! 
A cada ano, cada vez mais jovens brasileiros se interessam pela ideia de fazer faculdade no exterior, 
principalmente pela possibilidade de estudar em algumas das melhores universidades do mundo. A 
seleção das universidades estrangeiras é competitiva, exigindo que os candidatos tenham um forte perfil 
acadêmico, um histórico de participação em atividades extracurriculares e qualidades pessoais como 
liderança, criatividade e vontade de mudar o mundo.  Além disso, os interessados precisam enfrentar 
um processo seletivo que inclui provas padronizadas, análise de currículo, redações pessoais e cartas de 
recomendação.

A Crimson Education, consultoria educacional especializada na preparação de jovens para esses processos, 
irá oferecer a Bolsa Crimson Brasil, cujo objetivo é preparar gratuitamente um jovem talento que tem o 
sonho de estudar em uma das melhores universidades do mundo. 
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01.  
Sobre a Crimson

Nossos resultados  2015 - 2020

A Crimson Education é uma consultoria educacional fundada por ex-alunos de Harvard, cujo objetivo 
é assessorar o estudante em toda a sua jornada rumo às aceitações em suas principais escolhas de 
universidade dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, por meio de um programa personalizado 
conduzido por mentores de alto nível.
     
Temos escritórios em mais de 15 países ao redor do mundo e contamos com uma rede de mais de 2300 
mentores, oriundos apenas das 30 melhores universidades do mundo, como Harvard, Princeton, Stanford, 
Yale, Oxford e Cambridge.

A Crimson é a consultoria mais premiada do mundo e temos orgulho em ser parte da International 
Association of College Admissions Counseling (IACAC) e da National Association of College Admissions 
Counseling (NACAC), organizações que reúnem universidades e profissionais da área. 

219 aceitações em universidades da Ivy League

91 aceitações em Oxford e Cambridge

Mais de R$272 milhões em bolsas de estudo

Mais de 1020 aceitações nas 50 melhores universidades dos Estados Unidos

20% de nossos alunos brasileiros foram aceitos em uma universidade da 
Ivy League em 2018/2019

Mais de 400 aceitações nas 10 melhores universidades do Reino Unido



02.  
O que é a Bolsa Crimson Brasil?
O ganhador da nossa bolsa receberá: 

Suporte de consultores especializados para preparação e envio de candidaturas 
para 10 universidades dos Estados Unidos, do Reino Unido e/ou Canadá.

20 horas de tutoria particular para provas padronizadas como o SAT, ACT, 
TOEFL, IELTS e SAT Subject Tests. 

Orientação para solicitação de bolsa por mérito e auxílio financeiro para 
universidades dos Estados Unidos, Reino Unido e/ou Canadá. 

Preferência para estágios ou experiências profissionais com a 
Crimson Education. 

Acesso à rede de alunos e ex-alunos da Crimson.

E o melhor, esse apoio é acessível a jovens do Brasil inteiro, pois é oferecido 100% online! 

 + Interesse em realizar a graduação completa nas 
melhores universidades dos Estados Unidos, 
Reino Unido e/ou Canadá;

 + Estar cursando o último ano do Ensino Médio 
ou ter se formado no Ensino Médio em 2019; 

 + Nível de inglês fluente ou avançado;

 + Apresentar notas excelentes ao longo do Ensino 
Médio;

 + Engajamento profundo em atividades 
extracurriculares;

 + Histórico de liderança e vontade de fazer a 
diferença no mundo.

1. Preencha o formulário de pré-inscrição no 
site para receber o formulário de candidatura 
por e-mail;

2. Preencha o formulário online de candidatura 
com suas informações pessoais, acadêmicas 
e extracurriculares;

3. Escreva uma redação pessoal de 250 palavras 
(em inglês);

4. Anexe no formulário uma cópia do seu 
boletim ou histórico escolar do Ensino Médio.

Alunos que apresentem os seguintes requisitos 
são convidados a se candidatar para a Bolsa 
Crimson Brasil:

Quem pode se inscrever? Como se inscrever



04.  
Perguntas frequentes

Existe critério de renda para se 
candidatar?

Eu me formei no Ensino Médio antes 
de dezembro de 2019. Ainda posso me 
candidatar? 

Não! A avaliação dos candidatos para a Bolsa 
Crimson Brasil será feita com base no mérito do 
aluno, levando em consideração o perfil acadêmico, 
extracurricular, nível de inglês e qualidades pessoais 
do aluno. Candidatos de todas as condições 
socioeconômicas são convidados a se inscrever na 
Bolsa Crimson Brasil.

Não, a Bolsa Crimson Brasil se destina somente a 
alunos que atualmente estão cursando o último ano 
do Ensino Médio (3ª série ou 4º ano do ensino técnico) 
ou que se formaram em 2019. Alunos mais novos ou 
formados há mais de um ano são inelegíveis. 

Eu não moro em São Paulo. Ainda sou 
elegível para a bolsa da Crimson?

Existe alguma taxa de inscrição para a 
candidatura para a Bolsa Crimson Brasil?

Sim! Toda orientação da Crimson pode ser feita 
online por meio do Crimson App, videochamada e 
ferramentas do Google. 

Não, o processo de candidatura para nossa bolsa não 
envolve nenhuma taxa de inscrição. Basta preencher 
os formulários online.

03.  
Cronograma do processo seletivo

Segunda-feira, 3 de fevereiro até segunda-feira, 2 de março (23:59 - Horário 
de Brasília)

Segunda-feira, 9 de março - Sexta-feira, 13 de março

Segunda-feira, 16 de março 

Período de inscrição.

Finalistas são chamados via e-mail para uma entrevista remota por telefone.

Divulgação do vencedor da Bolsa Crimson Brasil.



Eu quero fazer uma pós-graduação 
nos Estados Unidos, Reino Unido ou no 
Canadá. Posso me candidatar?

Preciso enviar meu histórico escolar oficial 
do Ensino Médio, ou posso enviar boletins? 
Esse documento precisa ser traduzido 
para o inglês? 

Eu preciso de uma bolsa para estudar 
nos Estados Unidos. A Bolsa da Crimson 
Education vai custear os meus estudos 
no exterior?

Não. Atualmente, a Bolsa Crimson Brasil se destina 
somente a alunos no final do Ensino Médio ou 
recém-formados que pretendem cursar a graduação 
no exterior.

Você pode enviar tanto seu histórico escolar quanto 
seus boletins do Ensino Médio. Os documentos não 
precisam ser traduzidos. Podem ser enviados em 
português. 

Não. A Bolsa Crimson Brasil é uma bolsa de 
preparação que cobre o custo de receber um apoio 
holístico dos consultores da Crimson Education. 
Ela não cobre a mensalidade, nem as despesas 
associadas aos estudos em uma universidade nos 
Estados Unidos, Reino Unido ou Canadá. No entanto, 
a Bolsa contempla, sim, a orientação para solicitação 
de bolsas por mérito e/ou auxílio financeiro para 
suas faculdades selecionadas. Desse modo, a 
Crimson pode ajudar o nosso bolsista a maximizar 
suas chances de receber uma bolsa de estudos. 

Existem outros custos relacionados 
com o processo de candidatura para 
faculdades estrangeiras? A Bolsa Crim-
son Brasil irá cobri-las? 

Eu quero me candidatar para universi-
dades no exterior, mas que não estão nos 
Estados Unidos, Reino Unido ou Canadá. 
Posso me candidatar? 

Eu me formei em dezembro de 2019, 
mas já iniciei uma faculdade no Brasil. 
Sou elegível? 

Existem despesas associadas ao processo de 
candidatura para faculdades internacionais, como as 
taxas de inscrição das provas padronizadas e as taxas 
de inscrição para a candidatura das universidades. Essas 
despesas não serão custeadas pela Bolsa Crimson Brasil. 

Não. A Bolsa Crimson Brasil se destina somente 
a alunos que pretendem se candidatar para 
universidades dos Estados Unidos, Reino Unido e/
ou Canadá. O selecionado ainda pode se candidatar 
para universidades em outros países, mas sem a 
orientação da Crimson. 

Não. Caso você já tenha iniciado uma faculdade, 
você é inelegível para a Bolsa Crimson Brasil, pois em 
muitas faculdades estrangeiras, você não será mais 
elegível para se candidatar como aluno de primeiro 
ano e terá que realizar uma transferência. O objetivo 
da Bolsa Crimson Brasil é preparar alunos para entrar 
no primeiro ano da graduação no exterior. 

Dúvidas? Entre em contato! 
brasil@crimsoneducation.org       (11) 99190-1529 

Como serão as entrevistas? 

A entrevista será um bate-papo informal, realizada 
pelo telefone, com o objetivo de avaliar o nível de 
inglês falado do candidato e esclarecer qualquer 
dúvida que tenha surgido após a análise dos 
formulários de candidatura.


