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Fundado em 1936, o Columbia College é a instituição 
internacional independente mais antiga do Canada. Há 
mais de 80 anos, o College vem preparando milhares 
de alunos para o sucesso em universidades em todo o 
Canadá e os Estados Unidos. Situado em uma instalação 
educacional novíssima e moderna em Vancouver, 
o Columbia College oferece programas nas quatro 
categorias seguintes:

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 Programas de Transferência para a Universidade 
auxiliam os alunos do ensino médio a ingressarem nas principais 
universidades e terem êxito acadêmico.

Há muitas combinações de cursos nestas áreas principais de 
estudo:

•  Negócios
•  Informática
•  Engenharia
•  Comunicação de massa
•  Ciências
•  Artes liberais

GRAUS ASSOCIADOS EM 
ARTES LIBERAIS: 

•  Administração de negócios
•  Economia
•  Arte em geral
•  Estudos internacionais
•  Comunicação de massa
•  Ciência política
•  Psicologia

O grau associado é uma qualificação acadêmica concedida aos 
alunos que concluem dois anos inteiros de estudos universitários 
no primeiro e segundo níveis, incluindo o cumprimento de 
requisitos específicos dos cursos. Os alunos com um grau 
associado podem candidatar-se à “Permissão de trabalho após 
a formatura” para trabalhar no Canadá, até três anos após a 
formatura, podendo candidatar-se depois para a residência 
permanente no Canadá.

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. Há 6 períodos de admissão por ano para o programa de 
ESL. A duração mínima do programa é 7 semanas.

“VENHA ESTUDAR CONOSCO EM VANCOUVER, 
A CIDADE MAIS LINDA E HABITÁVEL DO MUNDO.

GRAUS ASSOCIADOS EM 
CIÊNCIAS: 

•  Informática
•  Ciência em geral
•  Matemática



PROGRAMAS DO 
ENSINO MÉDIO

REQUISITOS DE 
ADMISSÃO

Em setembro de 2017, o Columbia College iniciará uma linha 
completa de cursos da 10ª série, oferecendo aos alunos a 
oportunidade de concluir todos os requisitos para a formatura do 
ensino médio da Colúmbia Britânica (ou seja, obter um Diploma 
Dogwood). Oferecemos também outras opções para que alunos 
internacionais, a caminho da universidade, concluam o último 
ou os últimos dois anos do ensino médio no Canadá. Há quatro 
opções disponíveis.

PROGRAMA SECUNDÁRIO SÊNIOR

O Columbia College oferece um Programa secundário sênior, 
totalmente em conformidade com os requisitos do Ministério 
da Educação. O programa está aberto a alunos que concluíram 
satisfatoriamente a 9ª, 10ª ou 11ª séries ou equivalente. Ao 
concluir o programa, os alunos recebem um Certificado de 
conclusão de BC (Diploma Dogwood), podendo candidatar-
se diretamente para admissão à universidade. O sistema do 
College tem um período de 14 semanas, permitindo que os alunos 
concluam os programas mais rápido que em uma escola regular 
do ensino médio.

PROGRAMA SECUNDÁRIO ACELERADO

Os alunos com bom desempenho em cursos acadêmicos da 10ª 
série que não desejam obter um Certificado de formatura de BC 
(Diploma Dogwood), podem optar pelo programa acelerado para 
entrar no Programa de transferência universitária do Columbia 
College.

PROGRAMA SECUNDÁRIO PARA ADULTOS

Para entrar no Programa secundário para adultos, os alunos 
devem ter no mínimo 18 anos. Este programa exige a conclusão de 
um número menor de cursos que o Programa secundário sênior. 
Os alunos que concluem o Programa secundário para adultos 
podem entrar no Programa de transferência universitária do 
Columbia College.

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A UNIVERSIDADE

Este programa é adequado para alunos que concluíram o 
ensino médio, mas necessitam certos cursos acadêmicos para 
a admissão direta ao Programa de transferência universitária. 
O programa se adapta à formação e aos objetivos individuais do 
aluno e normalmente tem a duração de um semestre, com no 
máximo 4 cursos preparatórios adequados.

Os candidatos aos programas acadêmicos do Columbia College 
devem ter um histórico de desempenho acadêmico satisfatório e 
ter no mínimo 15 anos de idade ao iniciar os estudos. Se você não 
satisfaz os requisitos mínimos de inglês para seu programa, deve 
inscrever-se em um programa que combine estudos acadêmicos 
com cursos em inglês sem créditos ou um programa de inglês 
para fins acadêmicos.

DATAS DE INÍCIO DO PROGRAMA

TAXAS DO PROGRAMA (EM DÓLARES CANADENSES)

ESTIMATIVA DO CUSTO DE VIDA POR TRÊS SEMESTRES  (12 MESES)

ACOMODAÇÃO

Os programas começam em setembro, janeiro e maio:

*Inclui dois períodos de estudos (24 créditos a $550/crédito)

Período do outono
Período do inverno
Período do verão

Taxa de inscrição
Depósito da taxa escolar

Taxa do curso
Acomodação e refeições
Transporte 
Livros didáticos
Outras despesas

TOTAL DO CUSTO DE VIDA

Acomodação com famílias (opcional para alunos universitários)
Taxa de colocação com famílias 
Alunos adultos
Alunos menores

$200
$13,200*

$16,500
$12,000

$1,800
$2,000 
$2,400

 
 $34,700

$375
$925  por mês (incluindo 3 refeições)

$1,000  por mês (incluindo 3 refeições)

setembro - dezembro
janeiro – abril
maio – agosto

438 Terminal Avenue Vancouver, BC Canada V6A 0C1
T: +1 604 683 8360
F: +1 604 682 7191
E: admin@columbiacollege.ca 
www.columbiacollege.ca 


