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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 nos 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 e contamos com uma
rede de mais de 2300 mentores, oriundos apenas das 30
melhores universidades do mundo, como Harvard, Princeton,
Stanford, Columbia, Oxford e Cambridge. Além disso, contamos
com a melhor tecnologia de suporte para gestão do processo
de candidatura disponível no Brasil. 

Conheça a 
Crimson Education



A Crimson Education é a consultoria educacional 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.

A seriedade e ética do trabalho da Crimson também
podem ser comprovadas através de nossas parcerias
com as prestigiadas publicações US News & World
Report e Times Higher Education, responsáveis pelos
principais rankings de avaliação de universidades dos
Estados Unidos e do mundo, respectivamente. Esses
rankings são utilizados por alunos, colégios e empresas
do mundo todo como referência da qualidade e prestígio
das universidades.

Nossos parceiros 



Nossos 
resultados

aprovações em
universidades da 

Ivy League

aprovações em
Oxford e Cambridge

aprovações nas 
50 melhores

universidades dos EUA

aprovações nas 
10 melhores universidades

do Reino Unido

514 176

+ de
3000

+ de
1500

143
aprovações em

universidades da Ivy
League em
2021/2022

202
aprovações nas 10

melhores
universidades dos
EUA em 2021/2022

de nossos alunos brasileiros foram
aprovados em uma das 30 melhores
universidades dos EUA, incluindo:

de nossos alunos brasileiros foram
aprovados em uma das 20 melhores
universidades dos EUA, incluindo:

30%

46%



S U P O R T E
C O M P L E T O  E

P E R S O N A L I Z A D O

M E N T O R E S  D E
A L T O  N Í V E L

Nossos 
diferenciais
A missão da Crimson Education é
possibilitar que alunos libertem seu
potencial através da educação
personalizada, identificando as
necessidades reais de cada
estudante e oferecendo nossa
expertise em cada etapa do
processo seletivo das instituições
estrangeiras.

Nosso trabalho é sustentado por
três pilares:

 T E C N O L O G I A
A V A N Ç A D A  D E

S U P O R T E

Suporte completo
e personalizado
Entendemos que cada estudante é único. 
Nossa metodologia de trabalho consiste em
primeiramente conhecer o perfil, interesses e
objetivos de cada aluno, identificando seus
pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos,
para assim sugerir um programa ideal que
atenda a todas as suas necessidades. Dessa
forma, cada estudante terá um programa
individual, completo e personalizado.

01
Uma jornada de sucesso começa
com um plano bem estabelecido.
Na consulta inicial gratuita,
teremos a oportunidade de
conhecer melhor o estudante,
seus interesses e objetivos. A
partir deste ponto, avaliaremos
como poderemos transformar os
objetivos do aluno em realidade.

Consulta Inicial 

02
Tendo um bom entendimento do perfil
do aluno, iremos apresentar para a
família um programa de educação
personalizado aos objetivos, facilidades e
pontos de desenvolvimento do
estudante. Independentemente de quais
forem os objetivos, nosso compromisso é
utilizar nossa expertise para indicar quais
de nossos serviços irão ajudar o
estudante a conquistá-los, quando eles
devem ser utilizados e por quê.

O plano estratégico

03
Com a estratégia definida, utilizaremos nosso
conhecimento e tecnologia para conectar o aluno com
uma equipe de mentores especialistas, que irá conduzir
o programa rumo ao sucesso. Por exemplo, ajudar o
estudante a fortalecer as experiências extracurriculares,
a realizar tutoria para os exames padronizados e a definir
a lista de universidades e estratégia de candidatura.

Montando o time

04
Todos os nossos alunos do
Brasil terão obrigatoriamente
um profissional brasileiro que
será o ponto focal entre a
Crimson e as famílias. Esse
coordenador educacional é
responsável por monitorar o
trabalho do estudante e
garantir que tudo está sendo
feito com perfeição, mantendo
comunicação constante com o
aluno e sua família.

Toque brasileiro

05
Agora é hora de botar a
mão na massa! Com a
estratégia e time de
profissionais definidos, é
hora do aluno começar a
executar cada etapa rumo
às aceitações nas melhores
universidades do mundo!

Sucesso!

VOCÊ COM A
CRIMSON!

Você 
sozinho



• Planejamento da candidatura,
incluindo cronograma detalhado
de atividades do aluno durante
todo o período de trabalho
(roadmap)

 • Definição e supervisão das
atividades extracurriculares de
acordo com os objetivos e
interesses do aluno 

• Acompanhamento do
desempenho acadêmico do
estudante na escola e em provas
padronizadas de seleção

 • Apresentação e seleção de
universidades de acordo com o
perfil específico do candidato 

• Estratégia de candidatura 
 incluindo tempo (prazos
antecipados vs. prazos regulares)
e definição da narrativa 

• Processo de desenvolvimento
das redações (essays) com o
objetivo de realçar as
experiências e perspectivas mais
elevantes do candidato 

• Revisão de essays por banca 
de especialistas (incluindo ex-
representantes de escritórios 
de admissões e especialistas 
em escrita)

Oferecemos suporte completo para
alunos de Ensino Médio com o
processo de candidatura, levando
em consideração os seus aspectos
táticos e técnicos. O trabalho é
conduzido por um estrategista com
experiência em assessoria para
processos seletivos e auxiliado por
mentores especialistas que
trabalharão com o aluno em etapas
específicas de sua jornada, todos
eles oriundos apenas das 30
melhores universidades do mundo. 

Todo aluno terá um Coordenador
Educacional durante toda a sua
jornada. Ele será o principal
responsável pela comunicação
entre a Crimson, o aluno e a família,
além de monitorar as sessões e o
progresso do estudante e
intermediar o contato com a equipe
de mentores, garantindo uma
excelente experiência. Além disso,
nossa gerente-geral, especialista
formada em Harvard, também
acompanhará semanalmente a
evolução de todos os alunos da
Crimson Brasil.

Nossos 
serviços
Consultoria para
graduação - EUA,
Reino Unido, Canadá e
Europa

O suporte da Crimson

Aspectos táticos Aspectos técnicos
• Orientação para
preenchimento dos
formulários de candidatura 

• Direcionamento para
apresentação das
atividades extracurriculares
na candidatura da forma
mais convincente possível 

• Correções gramaticais e
de linguagem de redações 

• Suporte para cartas de
recomendação 

• Suporte para envio 
de notas

 • Orientação sobre
documentação e matrícula 

• Orientações finais pré-
início das aulas



Tutoria para as
provas padronizadas

Preparação para os exames
padronizados das universidades
estrangeiras e tutoria para
currículos escolares
internacionais (AP, IB) através de
estratégias direcionadas, dicas
específicas, simulados e
feedbacks contínuos, oferecidos
por tutores que tiraram a nota
máxima ou próxima de máxima.

Cursos de férias
(summer programs)

Treinamento para
simulações da ONU

Treinamento para capacitação em
simulações da ONU, focado em
pesquisa, redações de projetos de
lei e treinamento de oratória, para
aumentar as chances de destaque.

Nossos
serviços

Perfil
extracurricular

Suporte especializado para o
desenvolvimento de projetos,
fundamentais para o processo de
candidatura das universidades
estrangeiras. O foco é auxiliar na
realização de um projeto de
liderança construído do zero, por
mentores que tiveram experiência
liderando projetos do mesmo tipo.

Crimson
Rise

Programa holístico personalizado
para jovens estudantes,
projetado para prepará-los para o
sucesso acadêmico,
extracurricular e pessoal ao longo
do Ensino Fundamental II,
visando o desenvolvimento de
habilidades como proatividade,
organização e engajamento.

Mentoria especializada para criação
e aprimoramento de portfólios
artísticos e de performance para
candidatura de cursos universitários
relacionados às artes, tais como
moda, cinema, música, teatro, etc.

Assessoria para seleção e
preparação de candidatura para
cursos de férias competitivos de
universidades internacionais.

Bolsas
esportivas

Assessoria para obtenção de bolsas
esportivas para estudantes-atletas
de alto nível em universidades dos
Estados Unidos.

Coaching
de carreira

Orientação para identificação do curso e objetivos
profissionais do aluno, levando em consideração a
dinâmica do mercado de trabalho e as aptidões,
talentos e interesses do estudante à curto e 
longo prazo.

Portfólio
criativo



Mentores de
alto nível

E Q U I P E  B R A S I L E I R A

Principal responsável pela definição da
estratégia e da gestão da candidatura do

estudante durante todo o processo. Todos os
nossos estrategistas possuem experiência em

mentoria para graduação no exterior, com
aprovações prévias em universidades de

ponta.

Carol L.
Estrategista

Duke University

M E N T O R E S  E S P E C I A L I S T A S

Bob
Extracurriculares

UMichigan

Megan
Redações
Princeton

George
Tutoria - SAT

Harvard

Bea
Entrevistas

Oxford

Responsável pela comunicação constante
da Crimson com o estudante e sua
família, monitorando as sessões e o

progresso do aluno, intermediando o
contato com os mentores e garantindo
que o estudante e sua família tenham

uma excelente experiência.

Carol S.
Student Success Manager

PUC-SP

Um de nossos principais diferenciais é o alto nível dos profissionais que
trabalham com nossos alunos, não importa qual o serviço oferecido. 

A Crimson Education possui uma política que define que todos os
nossos mentores devem ser oriundos apenas das 30 melhores
universidades do mundo. Atualmente, nosso time de especialistas é
composto por mais de 2300 profissionais (e crescendo!), sendo eles
alunos ou ex-alunos de universidades como Harvard, Princeton, Yale,
Stanford, Columbia, Brown, Oxford, Cambridge, entre outras
instituições prestigiadas. 

Os mentores que irão trabalhar com cada aluno serão selecionados por
meio de um algoritmo próprio, que cruza os interesses e perfis de
nossos especialistas com os do estudante. Dessa forma, não só
garantimos o alto nível dos profissionais que irão trabalhar com o
estudante, mas também facilitamos a sintonia entre mentores e aluno.

Cada aluno será auxiliado por uma equipe de mentores especialistas, que
trabalharão com ele em fases específicas do processo de candidatura, tais como

auxílio no preenchimento das applications, redações, provas padronizadas,
atividades extracurriculares e liderança, etc.

Aluna aprovada em Stanford,
Duke e Dartmouth

Time Crimson
Veja abaixo um exemplo de uma equipe de mentores especialistas da Crimson:

Lara F.



Tecnologia avançada
de suporte
Oferecer os melhores profissionais para trabalhar com o estudante é um
grande diferencial, mas acompanhar constantemente o desempenho do
aluno é determinante para garantir bons resultados. Portanto, a
tecnologia própria de suporte e acompanhamento da Crimson Education
foi construída com o principal objetivo de conectar a expertise dos
mentores da Crimson a estudantes em qualquer lugar do mundo por meio
de sessões online.

Crimson App
Disponível em desktop e aplicativo para celular, nossa plataforma
permite que o estudante monitore e registre cada etapa de sua
jornada. No Crimson App, o estudante poderá acessar seu roadmap
(cronograma de candidatura) e monitorar seu progresso, adicionar e
concluir tarefas, manter comunicação ativa com seus mentores e
demais profissionais da Crimson, realizar simulados, acompanhar o
progresso de suas applications e ter acesso aos relatórios de todas as
sessões realizadas.

Teste de personalidade
Nós utilizamos avaliações
psicométricas para alocar cada
estudante com um time que tenha
didática e interesses complementares
aos do aluno. Nosso teste foi
desenvolvido por J. Galen Buckwalter,
um dos mais renomados cientistas de
dados do mundo.

Seleção de universidades
A Crimson possui um algoritmo
próprio baseado em anos de
informações coletadas, que auxilia
nossos especialistas de admissões a
identificar as melhores opções de
universidade para cada um de nossos
alunos de forma precisa e objetiva.



Iniciativas em
colégios
A Crimson Education oferece aos colégios parceiros
diversas iniciativas de alto nível com o objetivo de
trazer informações relevantes à sua comunidade de
alunos, pais, coordenadores e professores sobre
graduação nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

Estes eventos são realizados por profissionais
brasileiros e/ou estrangeiros de universidades
renomadas como Harvard e Duke e com ampla
experiência em mentoria acadêmica, não tendo
nenhum custo para a instituição. Atualmente, todas as
iniciativas são realizadas online.

Em parceria com alguns dos mais conceituados
colégios brasileiros, já realizamos dezenas de palestras,
feiras e iniciativas educacionais, que levaram
conhecimento específico sobre graduação em
universidades estrangeiras a centenas de alunos.

Além disso, realizamos esporadicamente palestras e
eventos com convidados especiais e exclusivos, como
ex-avaliadores de universidades renomadas, como
Harvard, Stanford e Dartmouth; profissionais de áreas
distintas com experiência em grandes empresas; e
atuais ou ex-alunos de universidades competitivas, que
irão compartilhar como foi sua preparação para o
processo de candidatura e dia-a-dia na universidade.



O passo-a-passo do processo seletivo das
universidades dos EUA e Reino Unido, perfil de
alunos aprovados em universidades de ponta,
modalidades de bolsas de estudos e dicas para
desenvolver uma candidatura de sucesso.

SEGREDOS DO APPLICATION
Público: Pais & alunos

Tudo sobre o SAT e ACT, vestibulares das
universidades americanas, desde o formato da
prova, quando fazer, como estudar e dicas para tirar
uma nota alta.

TUDO SOBRE O SAT E ACT
Público: Pais & alunos

Introdução a novos cursos e carreiras nas áreas de
Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática
(STEM) e como estudar essas áreas nas principais
universidades internacionais.

O SEU FUTURO EM STEM
Público: Pais & alunos

Serão apresentadas todas as vantagens de se
preparar durante cada ano do Ensino Médio para,
desta forma, desenvolver um perfil competitivo e
atrativo para futuramente se candidatar para as
melhores universidades internacionais,
especialmente as dos Estados Unidos.

PREPARAÇÃO ANTECIPADA
Público: Pais & alunos

Apresentamos como o aluno pode desenvolver uma
candidatura mais competitiva através do
envolvimento com atividades extracurriculares.

ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Público: Pais & alunos Introdução às carreiras relacionadas à economia

criativa, como cinema, design de jogos, música e
como estudar essas áreas nas principais
universidades internacionais.

CARREIRAS CRIATIVAS
Público: Pais & alunos

Exemplos de webinares e palestras



Feiras de
carreiras
A Crimson já participou de
diversas feiras de carreiras, com o
objetivo de levar mais
informações sobre a possibilidade
de realizar uma graduação nos
Estados Unidos, Reino Unido e
Canadá. Com a pandemia do
COVID-19 e o fechamento das
escolas, nossas iniciativas
permanecem disponíveis de
forma online, através de
webinares e workshops a serem
combinados com o colégio.



Email
brasil@crimsoneducation.org

Facebook
/crimsoneducation.org

YouTube
/crimsoneducation

Fale 
conosco

Siga @crimsonbrasil
no Instagram!

Telefone e WhatsApp
+55 (11) 99190-1529 

Site
www.crimsoneducation.org




