
 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 31 DE MAIO! 
 

O Instituto de Liderança do Rio (ILRIO) lança a terceira edição do Prep 

Program, que tem como objetivo ajudar jovens brasileiros a entrarem nas 

melhores universidades dos Estados Unidos. As inscrições estarão abertas 

até 31 de maio. Podem se inscrever estudantes do 3º ano do ensino 

médio ou que o concluíram no máximo há dois anos e que não estejam 

matriculados numa instituição de ensino superior. 

 

Os candidatos que passarem pela nossa triagem, que acontecerá em 

junho, receberão mentoring ao longo do processo seletivo americano, 

sendo preparados para disputar vagas em instituições de ensino superior 

de alta qualidade. Todo este mentoring é gratuito. Participantes do Prep 

Program já entraram em universidades excelentes, entre elas Columbia, 

Harvard, Stanford e Yale, e muitos já receberam bolsas parciais ou 

integrais. 

 

Se você tem interesse em fazer sua graduação nos Estados Unidos, então 

candidate-se! As inscrições são feitas pelo nosso site (www.ilrioprep.com), 

que também tem informações sobre o processo seletivo americano e 

compartilha as histórias de sucesso dos participantes do Prep Program. 

 

 

ENTRE EM CONTATO! 

www.ilrioprep.com | prep.program@ilrio.com.br 
 

 

O Instituto de Liderança do Rio (ILRIO) é uma organização sem fins lucrativos que 

desde 2009 fomenta o desenvolvimento de liderança no Brasil por meio de iniciativas 

inovadoras, com foco principal na área de educação.  

http://www.ilrioprep.com/


 
 

APPLICATIONS DUE BY MAY 31ST! 
 

The Rio Leadership Institute (ILRIO) is pleased to launch the third year of 

the Prep Program, which helps young Brazilians to win admission to the 

United States’ best colleges and universities. Applications are due by May 

31st. We welcome applications from students who (a) are currently in the 

third year of high school or (b) who concluded high school in 2011 or 2010 

and who have not enrolled in an institution of higher education. Program 

participants will be selected in June.  

 

Program participants will work with mentors from the ILRIO network 

throughout the application process. All of the mentoring we provide is 

free. Past Prep Program participants have won admission to universities 

such as Columbia, Harvard, Stanford and Yale, and many have received 

partial or full scholarships. 

 

If you’re interested in studying as an undergraduate in the United States, 

please consider applying! Applications are submitted electronically via our 

website (www.ilrioprep.com), which provides information about the 

American application process in general and which shares the inspiring 

success stories of our past participants. 

 

 

CONTACT US ONLINE! 

www.ilrioprep.com | prep.program@ilrio.com.br 
 

 

The Rio Leadership Institute (ILRIO) is a non-profit NGO which seeks to develop 

leadership in Brazil by supporting and leading innovative initiatives, principally in the 

field of education. 

http://www.ilrioprep.com/
http://www.ilrioprep.com/
mailto:prep.program@ilrio.com.br

