Estudante é aprovada em Medicina ainda na 2ª série do Ensino Médio
Com o término da maratona de vestibulares 2019, o Colégio Singular e Singular Anglo
comemoram a marca de 1,2 mil aprovações e entre tantos destaques está a aluna Yasmin Gobatti
Salemme, aprovada em Medicina na Uninove, ainda na 2ª série do Ensino Médio.
Mas, as conquistas da estudante não param por aí. Ela também assegurou vaga em Farmácia e
Bioquímica na USP, foi 2ª colocada no curso de Engenharia de Biossistemas na Unesp, foi
aprovada em Bacharelado em Ciência e Tecnologia na UFABC e em Engenharia Elétrica na
FEI. Ainda na 1ª série do Ensino Médio, foi aprovada em 43º lugar no curso Ciência do Esporte
na Unicamp.
Segundo o supervisor Marcel Xavier de Souza, Yasmin é uma aluna que não perde as
oportunidades e marca presença em todas as atividades extras oferecidas pelo Singular, como os
treinamentos das olimpíadas acadêmicas - nas quais ganhou várias medalhas, aulas especiais,
projeto de redação, simulados, entre outros. “Yasmin é a prova da eficácia dessas atividades,
pois quanto mais o aluno participa de tudo o que oferecemos, maiores as chances de aprovação
nos exames”, explica.
O sonho da aluna é cursar Medicina em uma universidade pública e para alcançá-lo adotou a
estratégia de participar como treineira nos principais vestibulares com a oportunidade de
conhecer a dinâmica de uma segunda fase. “Desde o 8º ano estou lendo a lista de livros
obrigatórios da Fuvest e Unicamp, sempre participo dos simulados abertos e das Olimpíadas do
Conhecimento, os quais me ajudam a treinar a concentração em provas mais longas”.
Como sempre estudou no Singular, desde o Maternal, Yasmin internalizou o lema aula dada,
aula estudada e mantém uma rotina diária de estudos, com um cronograma focado nas matérias
que têm mais dificuldade, deixando sempre um tempo livre para as atividades de lazer.
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