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Jovem de Rio das Pedras aprovada na USP se divide entre Etec e 
Fuvest 

Júlia formou-se em química e foi aprovada em agronomia ao mesmo tempo (Foto: Thomaz Fernandes/G1) 

No mesmo ano em que se formou em química pela Escola Técnica Estadual (Etec) em Piracicaba[1] (SP), 
a adolescente Júlia Capozzi Franke, de 17 anos, também foi aprovada para cursar engenharia agronômica 
na Universidade de São Paulo (USP), oferecido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq) em Piracicaba. Após três anos viajando diariamente entre Rio das Pedras[2] (SP), onde mora, e 
Piracicaba a garota viu a recompensa de seu esforço duplo se materializar. 

Minutos depois da divulgação do resultado do vestibular da USP[3], nesta sexta-feira (31), a garota foi 
levada até a casa do avô para ser parabenizada e recebeu diversos recados e ligações de amigos e 
amigos da mãe. "Acho que minha mãe estava mais feliz que eu quando viu o resultado. Eu estava bem 
confiante que passaria, pois fiz uma boa primeira fase e tinha gostado das provas da segunda fase", 
contou. 

Além da própria mãe, Júlia teve em casa um motivador ainda maior para os estudos: a irmã mais velha. 
"Minha irmã prestou medicina, então eu ajudava ela em química e ela me dava aulas de geometria. E isso 
foi minha sorte, pois creio que a única questão de matemática que acertei foi desse assunto." 

Como cursou o ensino médio em paralelo ao estudo técnico, Júlia precisou equilibrar a preparação para o 
vestibular com as provas do final do curso. "Quando não tinha provas, me concentrava nas matérias que 
seriam específicas da agronomia: química, biologia e matemática", relatou. 

Uma vez dentro da universidade a partir de 17 de fevereiro, Júlia já planeja se aprofundar em genética. 
"Eu vi que genética é uma matéria eletiva, mas quero me matricular de qualquer forma. Meu namorado 
passou para o segundo ano de agronomia na Esalq e me disse que há estágios em genética e quero me 
candidatar no futuro", relatou. 

A garota deve continuar morando em Rio das Pedras, ao menos no início da faculdade, mas pretende 
viver em Piracicaba assim que puder. "Acho que no começo vou ficar por aqui mesmo, mas já penso em ir 
morar lá no futuro", afirmou. 


