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Columbia College
Fundado em 1936, o Columbia College é a instituição
internacional independente de ensino superior mais antiga
do Canadá. Há mais de 75 anos, o College vem preparando
milhares de alunos para o sucesso em universidades em
todo o Canadá e Estados Unidos. Situado em uma instalação
educacional novíssima e moderna em Vancouver, o
Columbia College oferece quatro programas distintos:
j

Um Programa de transferência para a universidade,
proporcionando cursos de primeiro e segundo níveis,
totalmente transferíveis para universidades canadenses,
incluindo a Universidade de British Columbia. As classes
universitárias no Columbia College têm limite de
tamanho, permitindo a interação total dos alunos com o
corpo docente especializado em suas áreas.

•

Os seguintes programas são oferecidos:

•
•
•
•
•
•
j

Negócios
Informática
Engenharia
Comunicação de massa
Ciências
Ciências Humanas

O grau associado é uma qualificação acadêmica
concedida aos alunos que concluem dois anos de estudo
universitário no primeiro e segundo níveis, incluindo o
cumprimento de requisitos específicos dos cursos.
j

Graus Associados de dois anos em Humanas e Ciências

•
•
•
•
•
•

Associado em Humanas
Associado em Humanas (Concentração em
Administração de Negócios)
Associado em Humanas (Concentração em Economia)
Associado em Humanas (Concentração em
Comunicação de Massa)
Associado em Ciências
Associado em Ciências (Concentração em Matemática)

Associado em Ciências (Concentração em Informática)

j

Um programa base para a universidade oferecendo
cursos da 11ª e 12ª series, totalmente integrado
ao sistema de ensino médio de British Columbia e
certificado pela província de British Columbia. Os alunos
que concluem todos os cursos requeridos podem formarse com um certificado ou diploma de conclusão do
ensino médio de British Columbia
Um programa de inglês para fins acadêmicos (ESL)
em tempo integral prepara os alunos que necessitam
aperfeiçoar suas habilidades de inglês antes de iniciar um
programa acadêmico no College.

No Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, o Canadá classifica-se com maior frequência no nível mais alto
que qualquer outro país. Vancouver, na costa do Pacífico, é a terceira maior cidade do país. As pesquisas internacionais
frequentemente consideram Vancouver uma das cidades com o melhor nível de vida do mundo, devido ao clima ameno, beleza
natural, ambiente seguro, infraestrutura de transporte e comunicações altamente desenvolvidos e pelo padrão de vida de seus
dois milhões de habitantes de origem cultural diversa.

DIAGRAMA DO PROGRESSO EDUCACIONAL
INTERNACIONAL

Ensino Médio parcialmente
concluído
(equivalente à 10a ou 11a
série)

COLUMBIA COLLEGE
Conclusão do Ensino Médio
Diploma do Ensino
Secundário para Adultos
Programa Acelerado do
Ensino Secundário
Requer a conclusão de um
número menor de cursos

COLUMBIA COLLEGE
INTERNACIONAL

Ensino Médio concluído
(12a série ou equivalente)

Programa Sênior do
Ensino Secundário
Os alunos concluem os
requisitos totais para o
Diploma Dogwood de B.C.

Universidade

COLUMBIA COLLEGE
Primeiro Ano do Programa
de Transferência para a
Universidade
8-10 cursos

UBC, SFU, UVic, etc.
Primeiro ano da
Universidade
8-10 cursos

COLUMBIA COLLEGE

Universidade

Segundo ano do Programa
de Transferência para a
Universidade
20+ cursos

UBC, SFU, UVic, etc.
Segundo ano da
Universidade
20+ cursos

CONCLUSÃO DO
GRAU ASSOCIADO
NO COLUMBIA
COLLEGE

UBC, SFU, UVic, etc.
Terceiro ano da
Universidade
30+ cursos

Universidade

University of British Columbia (UBC)
Universidade de British Columbia
Simon Fraser University (SFU)
Universidade Simon Fraser
University of Victoria (UVIC)
Universidade de Vitória
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Universidade

UBC, SFU, UVic, etc.
Quarto ano da
Universidade
40+ cursos

Requisitos de admissão
Os candidatos aos programas acadêmicos
no Columbia College devem ter um histórico
satisfatório de desempenho acadêmico
e ter no mínimo 15 anos e meio de idade
ao iniciar os estudos. Se você não satisfaz
os requisitos mínimos de inglês para seu
programa, você pode inscrever-se em um
programa que combine estudos acadêmicos
com um curso de inglês sem créditos ou
um programa acadêmico de inglês como
segunda língua.

Datas de início do programa
Os programas começam em setembro,
janeiro e maio
Período do outono

setembro - dezembro

Período do inverno

janeiro - abril

Período do verão

maio - agosto

Taxas do programa (em dólares
canadenses)
Taxa de Inscrição:

$150

Taxa de avaliação de documentos

$200

Depósito da taxa escolar
$12.000 *
* Isto cobre dois períodos de estudos em
tempo integral (24 créditos, $500 por crédito)

Acomodação
Acomodação com famílias (opcional)

CONCLUSÃO
DO GRAU DE
BACHAREL

$800 por mês (incluindo 3 refeições)
Taxa de colocação com famílias $250

Estimativa do custo de vida
para dois períodos (8 meses)
Acomodação e refeições
Transporte
Seguro saúde
Portuguese 2015/16

Vancouver
British Columbia
Canada

$6.400
$588
$554

Outras despesas

$2.400

Total do custo de vida

$9.942

