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Barrie Campus

PONTUAÇÃO ACIMA DA MÉDIA 
INSTITUCIONAL DE ONTARIO EM 
QUASE TODOS OS INDICADORES 
DE DESEMPENHO

• 87% de empregados após a 
   graduação na Georgian College X
   83% em todas as intituições college
   de Ontario

• 81,6% de satisfação com a graduação
   na Georgian College X 80,1% com
   graduações em todas as intituições
   college de Ontario

E ISSO NÃO É TUDO:

• A Georgian College é reconhecida 
   como líder em proporcionar 
   experiência de trabalho aos 
   estudantes, tendo parceria com 6.200
   empregadores

• 11.000 estudantes em tempo integral; 
   mais de 1.100 estudantes 
   internacionais de 52 países

• 28.000 inscrições anuais para 
  graduação contínua

• Aproximadamente 500 acordos 
  de créditos e transferências com 
  47 instituições ao redor do mundo

• Nomeada entre o Top 100 
  Empregadores do Canadá pela 
  sétima vez

• Nomeada um dos Empregadores 
   Mais Ecológicos do Canadá por cinco
   anos consecutivos

•  Maiores notas no Programa de 
    Auditoria do Processo de Garantia de
    Qualidade Provincial (2010)

• Barrie é a cidade mais segura do 
   Canadá de acordo com as estatísticas
   no Índice Nacional de Gravidade de
   Crimes



 VIVA O MELHOR DE  
 BARRIE E SUA REGIÃO

Às margens do Lago Semcoe está Barrie, uma cidade cercada por um vasto cenário 
natural que inclui belíssimas praias, colinas e parques ecológicos, sendo um dos 
destinos turísticos mais populares de Ontário. 

A 45 minutos de distância de Toronto e com um custo de vida consideravelmente 
mais baixo, Barrie é o lugar perfeito para estudantes vivenciarem outra cultura e 
encontrarem oportunidades para desenvolver a carreira profissional, contando com 
uma receptiva comunidade canadense.

Considerada o parque de diversões de Toronto, aproveitar os finais de semana 
e fazer ótimas compras na cidade é apenas o começo. Barrie oferece a mesma 
diversidade da cidade grande em um ambiente menor e mais verde, seguro e 
tranquilo.

A vida noturna é vibrante e conta com diversas opções de restaurantes, bares 
e danceterias. Durante o dia, é possível ir a festivais de arte, música e culinária, 
além de parques, museus e galerias ou praticar esportes, ecoturismo e atividades 
aquáticas.

 

 OUTRAS 
   LOCALIZAÇÕES
Barrie é um dos sete campi da Georgian College - os demais se localizam em 
Midland, Muskoka, Orangeville, Orillia, Owen Sound e South Georgian Bay. Todos 
os nossos campi oferecem a experiência de aprender em um típico ambiente 
canadense. O campus de Owen Sound, por exemplo, oferece diversos programas 
em tempo integral e é reconhecido especialmente por seu curso de engenharia 
marinha e seus programas de tecnologia, enquanto o campus de Orillia mantém 
serviços de apoio à comunidade, entre outros. 

4 
TEMPERATURA MÉDIA

JAN  -8º
FEV  -7º
MAR  -2º
ABR  8º
MAI  14º
JUN  18º 
JUL  22º
AGO  21º
SET  18º
OUT  10º
NOV  6º
DEZ  -4º 

DISTÂNCIAS

45 MIN
Toronto

10 MIN 
Valley Ski Resort

45 MIN 
Blue Mountain Resort

30 MIN 
Wasaga Beach

40 MIN 
Wonderland theme park

1 HR 
Algonquin Park

2 HRS 
Niagara Falls
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 AMBIEMTE INCRÍVEL
   CAMPUS DE BARRIE
Os estudantes podem contar com uma biblioteca extensa e 
laboratórios com mais de 3.000 computadores. Todos os edifícios 
possuem conexão Wi-Fi.

Lousas interativas e tecnologia multimídia à disposição em muitas 
de nossas salas.

Faça exercícios em uma academia totalmente equipada com 
as mais recentes máquinas elípticas, uma pista de atletismo e 
um ginásio para a prática de basquete, futebol, vôlei e outros 
esportes.

Entre para nossas equipes universitárias e participe de 
competições no seu esporte favorito.

Tenha à disposição uma galeria de arte, biblioteca, clínicas de 
massagens terapêuticas, saúde dentária, enfermagem, terapia 
da fala, estética e spa, oftalmologista e ótica, hotel e centro de 
conferências, livraria e muito mais!

Para refeições, as possibilidades são numerosas: refeitório, 
restaurante Last Class (que conta com bar, pista de dança e 
organização de eventos), First Class (para tomar café da manhã 
e almoçar), dois restaurantes Tim Hortons, Pizza Pizza, Subway, 
The Georgian Dining Room (um restaurante de alta cozinha 
gerenciado por estudantes) e um serviço de almoço coordenado 
por estudantes de culinária.

 +45 anos em 
excelência 
acadêmica
Seja sua escolha um programa de 

Inglês ou um programa de ensino 

superior que impulsionará sua 

carreira, sua experiência no campus 

vai muito além daquilo que acontece 

dentro da sala de aula.

As conexões que você irá construir, 

as amizades que serão formadas 

e o quanto você crescerá o 

transformarão, não somente como 

um estudante, mas como um 

profissional a nível internacional.

Você será muito bem vindo à 

comunidade Georgian!
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87%

+6,200

19

+125

+500

SUCESSO PROFISSIONAL

PARCERIAS COM EMPREGADORES

OPORTUNIDADES DIVERSAS

MAIS ESCOLHAS

MAIS ALTERNATIVAS

programas de bacharelado oferecidos pela 
Georgian e outras instituições através do 
nosso Centro de Parceria Universitária

dos graduados encontram trabalho 
permanente em suas áreas em até seis 
meses após a graduação

ESCOLHA A GEORGIAN

empregadores para gerar excelentes 
oportunidades de trabalho e 
aprendizagem prática, incluindo 
estágios remunerados para estudantes 
internacionais

programas em tempo integral com 
ampla variedade de áreas e disciplinas

acordos de transferência que aceleram 
a inserção dos graduados em educação 
avançada
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O CENTRO INTERNACIONAL  
É SUA CASA LONGE DE CASA
Nós sabemos o que você precisa para ser um estudante bem-sucedido. Oferecemos uma diversidade de serviços para 
auxiliá-lo na transição ao ensino superior e ao longo dos seus estudos. 

Do primeiro dia de aulas à graduação, a Georgian College estará presente para disponibilizar as ferramentas necessárias 
para você alcançar e exceder todo o seu potencial.

  OFERECEMOS UMA VARIEDADE DE SERVIÇOS, ENTRE ELES:

•	 Recepção	no	aeroporto

•	 Alojamento	em	casas	de	famílias	e	residências	dentro	e	fora	do	campus

•	 Seguro	de	saúde

•	 Orientação	universitária	e	comunitária

•	 Atividades	e	eventos	socioculturais

•	 Aconselhamento	individual

•	 Biblioteca	extensa	e	total	acesso	à	internet

•	 Centro	de	aprendizagem	para	auxiliar	o	sucesso	do	aluno

•	 Assistência	com	elaboração	de	currículos,	desenvolvimento	profissional,	técnicas	e	orientações	para	entrevistas
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 OPORTUNIDADES DE 
   TRABALHO
Sim! Estudantes internacionais podem 
trabalhar legalmente no Canadá. 
Estudantes com visto de estudos para programas que levem à graduação de 
nível superior, como diplomas técnicos, bacharelados e certificados de pós-
graduação e que tenha duração mínima de seis meses serão autorizados a 
trabalhar dentro ou fora do campus:

- até 20 horas semanais durante o período de estudos

- por tempo integral durante o período de férias do programa

Para se qualificar, é necessário:

- ter um visto de estudante válido

- ser um estudante de período integral

- estar em um programa de formação acadêmica ou profissional

Esta opção não está disponível para Inglês como Segunda Língua ou Inglês para 
fins acadêmicos.

Estudantes que estejam inscritos em um programa com componente de 
trabalho ou com estágios devem solicitar uma autorização para trabalharem 
legalmente fora do campus durante seus períodos no programa.

Como cada período pode envolver um empregador diferente, a autorização 
de trabalho afirmará que a Georgian College é a empregadora e a instituição 
decidirá onde o estudante pode trabalhar durante os períodos de trabalho ou 
estágio. Esta autorização permite que o estudante trabalhe fora do campus 
apenas em posições relacionadas ao seu programa de formação. 

Estudantes internacionais da área de saúde podem concluir os seus estágios 
clínicos no Canadá sem uma autorização de trabalho, caso o trabalho seja para 
o objetivo principal de adquirir formação. Um estágio normal deve durar quatro 
meses ou menos.

Para mais detalhes, visite www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp

Após a graduação, os estudantes internacionais são elegíveis para se candidatar 
a um ou três anos de permissão de trabalho para desenvolverem sua carreira no 
Canadá.

Centro Administrativo Estudantil (SAC)
O Centro Administrativo Estudantil trabalha para melhorar a sua experiência 
enquanto estudante e para ajuda-lo quando precisa. Representando todos os 
estudantes da Georgian College, cada campus dispõe de um, constituído por 
representantes dos estudantes eleitos anualmente. 

O “SAC” supervisiona as instalações desportivas, o departamento de 
orientação, o bar The Last Class Bar and Grill e o café The First Class Café, além 
de promover noites de cinema, conferências, concertos, a semana do Carnaval 
de inverno, viagens, noites em pubs e muito mais!

VISITE
MONTREAL

QUEBEC

OTTAWA

NEW YORK

FAÇA
CANOAGEM

SNOWBOARD

EQUITAÇÃO

ESQUI AQUÁTICO

PRÓXIMO
3
Complexos
de Cinema

4
Shopping 
Centers

+20
Estações de 
Ski e Snowboard

+100 
Clubes de golf
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CASA DE FAMÍLIA 
COMPLETA

O anfitrião disponibiliza uma 
variedade de refeições nutritivas 
e equilibradas (café da manhã, 
almoço e jantar) todos os dias – 
inclusive finais de semana.

CASA DE FAMÍLIA 
COMPARTILHADA

O estudante compartilha a 
cozinha com o anfitrião da casa, 
comprando seus alimentos, 
preparando-os e limpando a 
cozinha após as suas refeições. 
O anfitrião ajuda o estudante 
a familiarizar-se com a cozinha, 
explicando a utilização dos 
equipamentos e onde encontrar 
suprimentos.

CASAS DE FAMÍLIA
O programa de estadia em casas de família 
da Georgian College proporciona excelentes 
oportunidades, como permitir aos estudantes 
vivenciar o estilo de vida canadense e 
estabelecer relações com a comunidade.
Disponibilizamos de anfitriões seguros, atenciosos e interativos para com os 
estudantes, possibilitando a estes desenvolver ainda mais suas competências 
linguísticas e consciência cultural.  

Todas as casas de família oferecem os equipamentos eletrônicos necessários 
e um quarto mobiliado para o estudante, e a maioria delas está localizada 
próxima a transportes públicos ou a uma curta distância do campus.525 QUARTOS

na residência do campus 
de Barrie

2 MESES 
mínima estadia em 
Casa de Família

2 SEMESTRES 
(8 meses) mínima estadia 
em  residências

ÔNIBUS 
na entranda do campus

15-50% 
+ECONÔMICO               
que Toronto no custo        
de moradia e transporte
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 RESIDÊNCIA
    NO CAMPUS

A residência para estudantes do Campus de 
Barrie proporciona diversas oportunidades, 
como envolver-se na comunidade acadêmica 
e enriquecer ainda mais a experiência com 
estudantes locais. Os quartos são privativos, com 
cama, mesa de estudos e cadeira, TV e armário. 
Os banheiros e sala de estar são compartilhados 
com outro estudante. A nossa residência é bem 
iluminada, moderna e dispõe de conexão Wi-Fi.

Visite o website da residência da Georgian 
College em georgiancollege.ca/residence para 
obter informações sobre o processo de inscrição, 
taxas, como é viver na residência, informações 
para os pais e muito mais. A permanência mínima 
é de dois módulos de estudos completos, com 
início em setembro. Também estão disponíveis 
residências de gestão privada nos campus de 
Orillia e Owen Sound.

 RESIDÊNCIA
     FORA DO CAMPUS

Há diversas opções de alojamento nas 
redondezas ou a curta distância do campus de 
Barrie, e os estudantes internacionais da Georgian 
College trazem diversidade à comunidade.

Residência Georgian Green Student: os 
apartamentos localizam-se a uma distância de até 
cinco minutos caminhando da Georgian College. 
Estes edifícios residenciais de quatro andares 
têm capacidade para 257 estudantes e foram 
especificamente concebidos para satisfazer às 
necessidades dos estudantes que frequentam a 
Georgian. 

Para mais informações, visite                             
www.studentrez.com/georgian-green/.

Places4students:                                                         
A Georgian College estabeleceu uma parceria 
com a Places4Students.com, uma empresa 
especializada em disponibilizar soluções de 
alojamento fora do campus para estudantes 
em programas de ensino superior. É um serviço 
gratuito para todos os estudantes e um método 
eficaz para encontrar um local para morar 
fora do campus. Para mais informações, visite              
www.places4students.com. 

Também disponível em outros campi.
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 DEPOIMENTOS DE ESTUDANTES

”

Abdulkader Ghourab
Arabia Saudita

Sou da Arábia Saudita e estudei Inglês a vida toda 
- minha família sempre quis que eu obtivesse um 
passaporte canadense, para ter mais oportunidades. 
Tenho duas tias que vivem em Barrie e meus primos 
recomendaram a Georgian; por isso, quando chegou a 
época da graduação, escolhi vir para cá.

Quando iniciei os estudos, meu Inglês falado era 
bom, mas era necessário trabalhar minha escrita. O 
programa Inglês para Fins Acadêmicos da Georgian me 
ajudou a superar esse desafio. Eles estão prontos para 
auxiliar qualquer estudante com problemas e, caso seja 
necessário um tempo a sós com os professores, eles 
estão mais do que dispostos a ajudar.

Agora que estou no programa Tecnologia em 
Engenharia Mecânica, é ótimo poder contar também 
com a disponibilidade do Centro de Matemática.

Até agora, minha experiência tem sido excelente. 
É uma instituição educacional incrível, com todas as 
ferramentes necessárias para ser bem-sucedido.

“

”

Isabella (Jinghua) Deng
China

Meu objetivo profissional é ser pesquisadora 
em marketing. Gostaria de trabalhar tanto 
para o cliente quanto para o fornecedor. 
No momento, estou fazendo estágio em 
pesquisa na MediaCom, que é uma das 
principais agências de mídia do mundo .

Através deste estágio, tenho conseguido 
fortalecer minhas habilidades analíticas em um 
curto período e, ao mesmo tempo, ganhado 
exposição aos mercados do mundo real para 
entender como os negócios agem na indústria.

Fazer um estágio como este me dá a chance de 
participar de projetos reais e de transformar 

meu conhecimento teórico em prática.

“

”

Marcus Sisconetto
Brasil

Eu e minha família viemos para Barrie especificamente por causa da Georgian College!

Sou aluno do Curso Diploma em Negócios Automotivos e estou gostando muito! As aulas são 
muito legais e sempre conhecemos novas pessoas de todos os cantos do mundo. Os professores 
e colaboradores são muito sábios e bem conhecidos na indústria automotiva. Eles estão sempre se 
certificando de que nós não somente damos conta da carga de trabalho, mas nos ajudam com os 
estudos e até mesmo na vida pessoal. 

A estrutura do campus é demais, com computadores novinhos e um monte de coisas tecnológicas. 
Há sempre eventos para os alunos e a comunidade, como o Salão do Automóvel. Foi uma 
experiência única! Nós participamos de treinamentos na montadora e fuçamos os carros todos!

“

”

“

”

“

”

Ana Laura Márquez Román
México

Meu nome é Ana Laura Márquez Róman e eu sou 
mexicana. Sempre sonhei em estudar no Canadá e 
por isso, quando terminei a universidade, meus pais 
me deram a oportunidade de finalmente realizar meu 
sonho. 

Quando cheguei ao campus da Georgian College em 
Barrie, a primeira coisa que fiz foi um curso de Inglês, 
que me ajudou a melhorar no domínio do idioma e 
a fazer amigos de outras partes do mundo. Depois, 
escolhi uma graduação em Administração de Eventos, 
que me ajudou a trabalhar em equipe, sob pressão e 
principalmente a perder o medo de falar em público. O 
programa se mostrou excelente por ser muito prático. 
Os professores, colegas e funcionários da Georgian 
College sempre me ajudaram quando necessário. 

Agora, acabei de terminar minha graduação e estou 
participando como voluntária nos Jogos Pan-
Americanos Toronto 2015. Tem sido uma grande 
experiência, especialmente por poder assistir ao 
planejamento de um evento dessa grandeza.

Ethan Zhao
China

Quero trabalhar na indústria do golfe. Sou louco por 
esportes! Talvez um dia, quando adquirir experiência 
suficiente, eu possa dirigir ou gerenciar um campo de 
golfe.

Escolhi estudar no Canadá por causa da cultura e 
da oportunidade de melhorar realmente minhas 
competências linguísticas. Escolhi a Georgian pela 
localização segura, instalações agradáveis, por seu 
programa de golfe estar no topo do ranking e pela 
equipe de badminton incrível.

Os serviços da Georgian têm feito uma grande 
diferença para mim. Minhas habilidades de comunicação 
em Inglês realmente estão melhorando. Tenho 
aproveitado muito os passeios escolares realizados pelo 
Centro Internacional. Os professores do programa de 
golfe e o pessoal do Centro têm me ajudado muito.

Danilo Andrade
Brasil

Ser um aluno da Georgian College tem sido uma 
experiência tremenda!

Me senti bem-vindo desde o momento que pus os pés 
no campus, com sua incrível estrutura e funcionários, 
tornando minha experiência no Canada inesquecível e 
agradável. 

Sou grato por todos os experientes professores que 
estão me ensinando tudo o que preciso saber para ser 
bem sucessido na minha área, sempre aprendendo com 
cenários da vida real. 

Estou realmente amando minha experiência em Barrie e 
na Georgian College, e sempre irei valorizar não somente 
o conhecimento que estou obtendo aqui, mas também as 
amizades que estou construindo.

Uriel Toro
Venezuela

Georgian College não é só um ´edifico´ no qual se vai 
estudar, é algo que vai muito além de uma simples 
experiência, é um estilo de vida!

Até agora, estes dois anos que tenho estado aqui têm 
sido os melhores que vivi rodeado de gente nova todos 
os dias. Provei uma infinidade de experiências que me 
educaram, mas acima de tudo me permitiram crescer 
como pessoa.

Minha primeira experiência foi em EAP, o qual cursei 3 
de 4 níveis e onde aprendi inglês de verdade estando 
rodeado de pessoas vindas do mundo inteiro, muitos do 
quais agora são meus amigos pra vida.

No momento estou cursando Administração em 
Hotelaria e até agora foi pura diversão. Georgian 
College me marcou a vida.

“
“
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Marina Pereira Ricardo
Brasil

Iniciei o curso de Desenho de Produto no Brasil em 2008 
e, em seguida, consegui uma bolsa integral para estudar 
Desenho de Interiores na Georgian. O programa foi 
muito intenso, mas completo, e me mostrou quão 
desafiadora seria minha vida profissional.

Depois de estudar por um ano e meio, voltei ao Brasil 
para terminar meus estudos originais. No momento, 
estou trabalhando para lançar minha própria empresa    
– a MaricDesign .

Tudo na Georgian foi realmente incrível. Minha 
experiência foi muito especial, pois deixei meu país, 
família e amigos para ir para outro lugar, com uma 
língua diferente e, de alguma forma, eu ainda me 
senti em casa. Foi um tempo maravilhoso e eu conheci 
pessoas incríveis!

”

Natalia Contreras
Chile

O Canadá é um país com um alto padrão de vida que também acolhe e integra com sucesso o 
multiculturalismo. Como estudante internacional, escolhi a Georgian College por ser uma instituição 
com tradição na educação e prestígio acadêmico, além de oferecer uma ampla gama de atividades 
extracurriculares aos seus alunos.

Atualmente, estou iniciando o segundo ano do meu programa de Engenharia Ambiental e posso dizer, 
com toda a certeza, que a Georgian College não só proporciona todas as ferramentas e o suporte 
necessário para o estudante atingir seus objetivos acadêmicos, mas também que é uma grande 
comunidade, que me acolheu com carinho e me fez sentir em casa. 

A instituição proporciona todos os fatores essenciais para o aluno superar com sucesso os desafios de 
se adaptar à língua, cultura e estilo de vida diferentes.  Além de estar no quadro de honra, faço parte 
da equipe do Centro Internacional, trabalhando como assistente de recrutamento de estudantes e 
recepcionista no aeroporto para novos alunos, além de trabalhar no restaurante The Last Class, que é 
supervisionado pelo Centro Estudantil (SAC).

Minha experiência tem sido maravilhosa e estou muito feliz por fazer parte da comunidade Georgian 
College. Escolhi definitivamente o melhor lugar!

Nalda Rozo Rodrigues
Colombia

Olá a todos! Meu nome é Nalda, sou de Bogotá e é 
um prazer imenso compartilhar minha experiência na 
Georgian College, onde vivi muitos bons momentos que 
me ajudaram não só a aprender Inglês, mas também 
a crescer como pessoa e a fazer amigos de outras 
culturas. 

O programa de Inglês é projetado a partir de uma 
visão completa, ou seja, os alunos de qualquer 
profissão podem aprender com facilidade, já que 
ele abrange todas as disciplinas acadêmicas – artes, 
sociedade, ciência, economia, educação, saúde e até 
mesmo política. A metodologia é muito participativa: 
o estudante é um agente ativo, onde a socialização, a 
comunicação, o jogar e o pensar estão presentes. 

Gosto de todas as aulas, pois o ambiente é muito 
tranquilo e divertido. Os professores são amáveis, 
sinceros e pessoas excelentes, além de estarem sempre 
prontos para tirar qualquer dúvida. É impossível não 
adorá-los!

Fiquei realmente impressionada com os estudantes 
voluntários, que organizam clubes de trabalhos e 
conversação. São muito simpáticos, amigáveis, simples 
e divertidos. Nesses clubes, falamos sobre todos os 
assuntos e especialmente do que nós, como alunos de 
outro país, queremos saber sobre a cultura canadense. 
Estes clubes são de grande ajuda, me senti como na 
minha casa e aprendi muito sobre o Canadá, China, 
México, Brasil e outros países. 

Graças a este programa de Inglês, estou me 
habilitando como professora e também trabalhando 
em meio-período no setor de educação. Recomendo 
sinceramente a Georgian College, é a melhor!

Tsai-Tung Chen
Taiwan

Quando vim de Taiwan, escolhi estudar no Canadá por 
ouvir que era um país bonito e tinha uma boa atmosfera 
para aprender Inglês. Quando procurei por uma 
instituição através da Internet, vi que Georgian College 
tem muitos programas interessantes, especialmente o 
programa dos meus sonhos - Desenho de Interiores.

Gosto de viver em Barrie porque as pessoas aqui são 
muito simpáticas e ajudam umas às outras quando 
necessitam de ajuda. Há muitas atividades no verão e, 
quando neva, o cenário é calmo e belo.

A Georgian tem um Centro para auxiliar os alunos a 
aprimorar suas habilidades de escrita. Quando tenho 
alguns trabalhos e preciso de ajuda sobre eles, tenho 
toda a que preciso à disposição.

Aspiro a uma carreira criativa, que é repleta de desafios. 
Quando as pessoas amam o que fazem, trazem 
entusiasmo ao trabalho e buscam realizar todo seu 
potencial. É isso que eu desejo.

Yang Yang
China

Escolhi a Georgian por seu grande campus, excelente 
infraestrutura e laboratório, com ótimos equipamentos 
de informática. Muitos programas têm termos 
de trabalho, que são essenciais para estudantes 
internacionais por proporcionar experiência de trabalho 
no Canadá.

Estou no programa de Engenharia Mecânica. Os cursos 
são projetados para acomodar as necessidades atuais 
da indústria. Os professores são muito qualificados e 
têm muita experiência industrial.

Participo dos programas de trabalho, que nos levam 
a aprender de maneira única e prática. Os cursos que 
estudamos em salas de aula são aplicados em situações 
reais de trabalho na indústria.

Após a formatura, gostaria de encontrar um trabalho 
de engenharia em tempo integral numa indústria 
multinacional, que também tenha base na China. 

”

”

”

”

”

“

“

“

“

“

Roberto Aponte
Venezuela

Estou cursando o segundo ano de Engenharia Elétrica 
na Georgian College. Vim para a instituição procurando 
melhorar minha prática de trabalho na área, e tenho 
conseguido graças aos estágios que o programa de 
três anos proporciona.  Esses estágios servem como 
treinamento para obter a experiência desejada pelos 
empregadores e também para criar conexões com 
empresas do mercado. Além disso, conheci pessoas 
incríveis, tanto estudantes quanto trabalhadores da 
Georgian College. Todos são muito simpáticos.

Tento estar sempre envolvido nas atividades do 
college, trabalhando como voluntário nos processos 
de orientação e dando as boas-vindas aos novos 
alunos. Isso também tem me ajudado a expandir meus 
horizontes e a melhorar minha comunicação em Inglês. 

Para concluir, posso dizer que a Georgian College é 
minha segunda casa. Durante meu período de estudos, 
não tive qualquer experiência negativa e, quando tive 
problemas, a Georgian se encarregou de oferecer todo 
o auxílio necessário. 

“

”
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95% dos 
estudantes no 
campus são 
canadenses de 
língua inglesa
A instituição oferece um 
ambiente ideal para a 
integração diária dos estudantes 
internacionais. Fora da sala de 
aula, o estudante irá conviver 
com estudantes falantes nativos 
de Inglês. 

Os clubes de xadrez, bilhar, 
música, artes, debates, 
apresentações, visitas guiadas 
e competições esportivas são 
apenas o início!

Imersão cultural num ambiente 
de ensino superior

O programa de Inglês para Fins Acadêmicos no campus de 
Barrie permite ao estudante desenvolver as competências 
necessárias para ser bem sucedido nos estudos de ensino 
superior, no trabalho e na vida no Canadá. Este programa 
de quatro níveis, credenciado pela Languages Canadá, 
está disponível tanto para estudantes canadenses quanto 
para estrangeiros. 

Cada módulo é constituído por 14 semanas de ensino 
em sala de aula. O período mínimo de estudo é de sete 
semanas. 

Nossas disciplinas foram concebidas para melhorar o 
discurso oral, a leitura, a escrita, o vocabulário, a gramática, 
a fluência e o domínio do idioma, além de incluírem 
técnicas de aprendizagem assistidas por computador. 

Nosso programa oferece salas de aulas com lousas 
interativas e recursos multimídia, laboratório de línguas, 
professores com certificação TESL e diversas atividades 
sociais no campus, que proporcionam aos falantes de 
inglês não nativos um ambiente ideal para praticarem e 
melhorarem as capacidades de domínio do idioma. 

Estudantes cursando o Nível 4 podem frequentar uma 
disciplina que dará créditos para um programa de ensino 
superior, não necessitando prestar exames de qualificação 
do idioma Inglês, tais como IELTS, TOEFL, TOEIC, CAE, 
entre outros.

Concluindo o quarto nível do programa, o estudante pode 
ser diretamente admitido nos programas de estudos de 
graduação, bacharelado ou pós-graduação da Georgian 
College. O nível do estudante é determinado através de 
um exame interno de avaliação. 

Estudar Inglês na                
Georgian College
Oferecemos um programa de estudos com progressão 
rápida e eficiente, que combina o estudo intensivo às 
atividades sociais e culturais, oferecendo aos estudantes 
internacionais uma profunda integração das duas áreas.

VANTAGENS INCLUÊM:

• Datas de início específicas e grupos não rotativos
• 24 horas de aulas por semana
• Grupos internacionais
• Mais de 25 nacionalidades diferentes entre os  
   estudantes
• Número reduzido de estudantes por sala de aula
• Professores altamente qualificados – falantes nativos
   de Inglês
• Biblioteca e laboratório multimídia
• Viagens de estudo de âmbito social e cultural
• Clubes de discussão, leitura e escrita e com estudantes
   canadenses
• Utilização plena das instalações da instituição:4
   refeitório, biblioteca, ginásio, centro para atividades
   físicas e muito mais!

 INGLÊS PARA  
 FINS ACADÊMICOS

Advanced

Upper intermediate
High intermediate
Intermediate

Low intermediate
Pre inte rmediate

Elementary

Beginner

8.5-9.0   110-120    CPE

     CAE
5.5+   65-79              625+  

     FCE

5.0   46-64              500-625

4.5  30-45             375-500

3.0-4.0   Up to 29             Up to 375

C2

PR
O

FI
CI

EN
T

U
SE

R

C1

B2

IN
D

EP
EN

D
EN

T
U

SE
R

B1

A2

A1

4

3

2

1

English              European             Georgian       IELTS     TOEFL   Cambridge   TOEIC
Language Levels          Framework          EAP Levels       iBT      TESOL

BA
SI

C
U

SE
R

NÍVEIS DE 
INGLÊS EAP

Esta tabela utiliza apenas estimativas de níveis. O nível exato do estudante é determinado pelo seu exame 
de avaliação na chegada.

DATAS DE INÍCIO: 

OFERECEMOS 6 DATAS DE 

INÍCIO POR ANO NO INÍCIO 

DE  JANEIRO, MARÇO, 

MAIO, JULHO, SETEMBRO E 

NOVEMBRO.
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 INGLÊS +
Porquê estudar apenas inglês quando você pode estudar 
Inglês e muito mais?
A Georgian é um instituto de Artes e Tecnologias aplicadas. Enquanto estuda Inglês, você poderá aproveitar esta 
vantagem e se inscrever numa disciplina no seu tempo livre. Dispomos de centenas de opções! Estude Inglês no 
período diurno durante a semana, mas à noite ou aos sábados você poderá frequentar sessões de trabalho ou oficinas, 
como por exemplo:

 • Cuidados com animais

 • Negócios

 •  Computadores e informática

 • Cozinha, vinhos e bebidas

 • Comunicações

 • Artes criativas e visuais

 • Fitness e lazer

 • Educação geral elegível

 • Hospitalidade, recreação e 
turismo

 •  Idiomas

 • Estilo de vida e lazer

 • Agricultura

 • Mente, corpo e alma

 • Motocicletas

 • Fotografia

 • Ensino e formação de adultos

 •  Web design e artes visuais    

CONSULTE NOSSA LISTA COMPLETA DE DISCIPLINAS:         GEORGIANCOLLEGE.CA/CON-ED

Não existem pré-requisitos de idioma para participar das disciplinas, basta sentir-se confortável com o seu nível de 
inglês para frequentar o programa!

Estas disciplinas têm duração de 4 a 42 horas. Algumas disciplinas consistem em oficinas de um dia, enquanto outras 
têm duração de 14 semanas – com uma 
sessão semanal. As disciplinas de 42 
horas são normalmente lecionadas à 
noite, das 19h às 22h, com três horas 
semanais durante 14 semanas.

O custo é mínimo, já que os estudantes 
internacionais pagam o mesmo que os 
estudantes canadenses. Assim, entre 
$80 e $400, você pode frequentar 
as disciplinas em meio período aos 
sábados ou em tempo integral uma vez 
na semana por 4 meses.

As disciplinas de Educação Contínua 
com créditos têm os mesmos pré-
requisitos de admissão que as 
disciplinas regulares em tempo 
integral. As disciplinas sem créditos 
estão disponíveis para todos sem os 
pré-requisitos de admissão normais.

11GeorgianCollege.ca
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A EFICIÊNCIA                  
GEORGIAN COLLEGE

Educação co-operativa e experiências 
de trabalho são componentes chaves 
de muitos dos nossos programas
Os programas com módulo de trabalho cooperativo permitem aos estudantes 
ganhar experiência com trabalho remunerado em sua área profissional durante os 
estudos. Cada semestre/módulo tem duração de quatro meses. Para exemplificar, 
um programa de estudos de duração mínima de dois anos poderá ter a seguinte 
estrutura:

Os estudantes inscritos nos programas de estudos com módulo de 
trabalho cooperativo e que cumpram os requisitos acadêmicos alternam 
entre módulos de trabalho remunerado e módulos de estudo. 

A maioria dos programas de trabalho cooperativo acontece em período 
integral e é remunerada. Por isso, você poderá ganhar, além da experiência 
certificada, entre $6.000 e $8.000 em cada módulo de trabalho.

O departamento internacional de trabalho cooperativo auxilia os estudantes no 
desenvolvimento do currículo e na melhoria das capacidades para entrevistas.

Além da oportunidade de trabalhar durante os estudos, estudantes qualificados 
que se graduarem em programas com duração mínima de dois anos poderão 
permanecer no Canadá com um visto de trabalho de até três anos.

Dobre suas oportunidades com um 
diploma e um bacharelado!
Acordos de transferências permitem aos graduados pela Georgian serem 
aceitos em outras instituições usando os créditos obtidos. Atualmente, 
98% dos programas oferecidos pela Georgian contam com pelo menos 
uma opção de transferência e, no total, são oferecidos 500 acordos 
com 47 instituições no Canadá e no mundo. Para atuais dados, visite 
o website: GeorgianCollege.ca/admissions/credit-transfer

Muitos empregadores preferem contratar profissionais graduados em diplomas 
e bacharelados, não apenas pela dupla qualificação, mas também o grande 
diferencial que o profissional com o diploma pode acrescentar: a experiência 
de trabalho adquirida durante os módulos de trabalho cooperativo. 

Centro de parcerias universitárias
Temos o orgulho de oferecer nossos próprios programas de bacharelado e pós-
graduação, além de parcerias com universidades selecionadas por todo o mundo, 
para proporcionar opções cada vez mais flexíveis. Qualquer que seja seu objetivo 
acadêmico ou profissional, o Centro de Parcerias Universitárias da Georgian 
College fornecerá todas as oportunidades para que você seja bem sucedido. Seja 
sua escolha um curso de bacharelado, um programa de pós-graduação ou um 
programa de uma de nossas universidades parceiras, cujo número cresce cada 
vez mais (entre elas as universidades de Laurentian, York, Nipissing e Lakehead), 
você poderá se beneficiar de um material excelente, rápido reconhecimento dos 
créditos de transferência em programas de ensino superior ou licenciatura externas 
e professores acessíveis, competentes e líderes nas suas áreas, com turmas de 
número reduzido onde estes se empenharão em ajudá-lo rumo ao sucesso.

Semestre 1 Semestre 2 Módulo 
Trabalho 1 Semestre 3 Semestre 4Módulo 

Trabalho 2
________________________________

Ano 1
________________________________

Ano 2
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Program name Work type Start Years Credential

B
U

SI
N

E
SS

Advertising and Marketing Communications Field placement Sept. 2 DI

Automotive Business Co-op Sept./Jan. 2 DI

Aviation Management (Co-op) Co-op Sept. 3 DI

Business Co-op Sept./Jan. 2 DI

Business - Accounting Sept./Jan. 2 DI

Business - Accounting Co-op Sept./Jan. 2 DI

Business Administration - Accounting Co-op Sept./Jan. 3 DI

Business Administration Co-op Sept./Jan. 3 DI

Business Administration - Human Resources Co-op Sept./Jan. 3 DI

Business Entrepreneurship Sept./Jan. 2 DI

Office Administration - Executive Sept./Jan. 2 DI

Office Administration - General Sept./Jan. 1 CE

Office Administration - Legal Sept./Jan. 2 DI

Office Administration - Medical Sept./Jan. 2 DI

C
O

M
M

U
N

IT
Y Child and Youth Worker Field placement Sept./Jan. 3 DI

Community and Justice Services Field placement Sept./Jan. 2 DI

Developmental Services Worker Field placement Sept. 2 DI

Early Childhood Education Field placement Sept./Jan. 2 DI

Police Foundations Sept./Jan. 2 DI

Protection, Security and Investigation Field placement Sept. 2 DI

Social Service Worker Field placement Sept./Jan. 2 DI

C
O

M
P

U
TE

R
S Computer Programmer Co-op Sept./Jan. 2 DI

Computer Programmer Analyst Co-op Sept./Jan. 3 DI

Computer Systems Technician - Networking Co-op Sept./Jan. 2 DI

Interactive Web Design and Development Co-op Sept./Jan. 2 DI

D
E

SI
G

N
 A

N
D

 V
IS

U
A

L 
A

R
TS

Art and Design Fundamentals Sept./Jan. 8 months CE

Digital Photography and Imaging Sept./Jan. 2 DI

Fine Arts Sept. 2 DI

Fine Arts - Advanced Sept. 3 DI

Graphic Design Sept. 3 DI

Graphic Design Production Sept. 2 DI

Interior Decorating Field placement Sept./Jan. 2 DI

Interior Design Sept. 2 DI

Interior Design Sept. 3 DI

Hairstyling Co-op Sept. 2 DI

Jewellery and Metals Sept. 2 DI

E
N

G
IN

E
E

R
IN

G Architectural Technician (Co-op) Co-op Sept. 2 DI

Architectural Technology (Co-op) Co-op Sept. 3 DI

Civil Engineering Technician - Construction Co-op Sept. 2 DI

Civil Engineering Technology (Co-op) Co-op Sept. 3 DI

Electrical Engineering Technician (Co-op) Co-op Sept./Jan. 2 DI

Electrical Engineering Technology (Co-op) Co-op Sept./Jan. 3 DI

Environmental Technician (Co-op) Co-op Sept. 2 DI

Environmental Technology (Co-op) Co-op Sept. 3 DI

Marine Technology - Navigation Co-op Sept. 3 DI

Mechanical Engineering  Technology Co-op Sept. 3 DI

Mechanical Technician - Precision Skills Co-op Sept. 2 DI

Power Engineering Technology Co-op Sept. 3 DI

PROGRAMAS
Informações atuais no tempo de impressão. Confirme informações detalhadas de cada programa: GeorgianCollege.ca   
Credentials: CE – certificate; DI – diploma; DE – degree; GC – graduate certificate
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FO
U

N
D

AT
IO

N General Arts and Science Sept./Jan. 1 CE

General Arts and Science Sept./Jan. 2 DE

Acupuncture Internship Sept. 3 DI

Dental Assisting (Levels I and II) Sept./Jan. 3 DI

Dental Hygiene Sept. 3 DI

H
E

A
LT

H
 A

N
D

 W
E

LN
E

SS

Denturism Jan. 3 DI

Esthetician Sept./Jan. 2 DI

Massage Therapy Sept. 3 DI

Massage Therapy - Fast Track Sept./Jan. 2 DI

Occupational Therapist Assistant/Physiotherapist Assistant Sept./Jan. 2 DI

Opticianry (Co-op) Co-op Sept./Jan. 2 DI

Personal Support Worker Sept./Jan. 1 CE

Pharmacy Technician Sept./Jan. 2 DI

Pre-Health Sciences Sept./Jan. 1 CE

Veterinary Technician Sept./Jan. 1 DI

Veterinary Assistant Sept. 1 CE

H
O

SP
IT

A
LI

TY

Culinary Management (Co-op) Co-op Sept./Jan. 2 DI

Fitness and Health Promotion Sept. 2 DI

Golf Facilities Operation Management Co-op Sept. 2 DI

Hospitality Administration - Hotel and Resort Co-op Sept. 3 DI

Hospitality Management - Hotel and Resort  Co-op Sept./Jan./May 2 DI

Recreation and Leisure Services Co-op Sept./Jan. 2 DI

Snow Resort Operations Co-op Sept. 2 DI

Tourism and Travel Co-op Sept./Jan. 2 DI

TR
A

D
E

S Carpentry Techniques Sept. 8 months CE

Gas Technician Sept./Jan. 1 CE

Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Techniques Co-op Sept. 2 DI

D
E

G
R

E
E Bachelor of Business Administration (Management and Leadership) Sept. 4 DE

Bachelor of Business (Automotive Management) Co-op Sept. 4 DE

Bachelor of Business (Golf Management) Co-op Sept. 4 DE

Bachelor of Human Services (Police Studies) Co-op Sept. 4 DE

Bachelor of Science in Nursing (Georgian College/York University) Clinical placement Sept./Jan. 4 DE

G
R

A
D

U
A

TE
 C

E
R

TI
FI

C
A

TE

Addictions: Treatment and Prevention Internship Sept. 1 GC

Entrepreneurship and Small Business Management Sept./Jan. 1 GC

Event Management Sept./Jan. 1 GC

Food and Nutrition Management Field placement Jan. 1 GC

Goldsmithing and Silversmithing Sept. 1 GC

Human Resource Management Industry placement Sept./Jan./May 1 GC

Information Systems Security Internship Sept. 1 GC

International Business Management Internship Sept./Jan. 1 GC

Kitchen and Bath Design Field placement Sept. 1 GC

Marine Engineering Management Jan. 1 GC

Medical Skin Care Therapies Clinical placement Sept. 1 GC

Museum and Gallery Studies Internship Sept. 1 GC

Research Analyst Internship Sept./Jan. 1 GC

Therapeutic Recreation Internship Sept. 1 GC
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4

5

1

Confirmação

9

Requerimentos

6

Pagamentos

Registre suas 
matérias

7
Introdução e 
Orientação

8
Início de aulas Conecte-se!

Entre em nossas redes sociais e fique por 
dentro de nossas atividades, clubes, eventos, 
competições esportivas e muito mais.
Faça parte da comunidade Georgian!

10

2
Matrículas até Fevereiro

Na admissão 
ao programa, 
você receberá 
um email da 
secretaria de 

matrículas da 
Georgian

3

Aplique para sua 
permissão de estudos: 
www.cic.gc.ca

 COMO SE TORNAR UM  
 ESTUDANTE GEORGIAN

Cada programa tem seu próprio requerimento 
para admissão. Todos os detalhes de nossos 
programas estão disponíveis em nosso website. 
Para maiores informações, entre em contato:             
international@georgiancollege.ca

Admissões na primeira chamada. 
Matrículas abertas até o ínicio do semestre 
se o programa tiver vagas disponíveis.

Para verificar disponibilidades: 
international@georgiancollege.ca

Faça a escolha certa!
Visite um de nossos campi, 
navegue no nosso website, 
explore nossos programs, 
entre em contato conosco 
ou consulte um de nossos 
agentes educacionais em 
sua região.

Após a admissão ao programa você 
deverá pagar pelo total do primeiro 
semestre ou fazer um depósito parcial 
para assegurar sua vaga.
O saldo remanescente deverá ser pago 
até um dia antes do  início do programa.

Até uma semana antes do início do seu programa. 
Venha encontrar outros estudantes, aprender 
mais sobre a sua instituição e sua comunidade, 
conversar com professores e times acadêmicos, 
conhecer melhor tudo que o seu campus oferece!

Programas de Certificados, Diplomas, Bacharelados e Pós-Graduação 
tem datas de início em: 
Janeiro, Maio e Setembro

Programas de Inglês tem datas de início em:
Janeiro, Março, Maio, Julho, Setembro e Novembro

16 INTERNATIONAL VIEWBOOK



MATRICULE-SE JÁ!
Processo de admissão:

1. MATRÍCULA
Complete o International Student Application (PDF):  
www.GeorgianCollege.ca/international/future-students/

Recomendamos enviar a inscrição ao programa o quanto antes, 
para que haja tempo suficiente para a emissão do visto.

Para programas com início em Setembro, as inscrições devem ser feitas 
até 1º de Maio, para início em Janeiro até 1º de Outubro e, para início 
em Maio até 1º de Fevereiro. Após estas datas, a aceitação ao programa 
dependerá da disponibilidade de vagas.  Caso o programa esteja com 
vagas disponíveis, matrículas serão aceitas durante todo o ano.

Para o processamento da matrícula, é necessário que a 
taxa de admissão de $100 seja paga na aplicação.

Caso uma matrícula tenha sido feita há mais de um 
ano, deverá ser feito um novo requerimento.

2. DOCUMENTAÇÃO

Os documentos de proficiência em Inglês devem ser originais ou 
cópias autenticadas e podem ser digitalizados para envio por e-mail. 
Certificados de conclusão e histórico de notas traduzidos juramentados 
podem ser em cópias digitalizadas e enviadas por e-mail. 

Os estudantes devem apresentar certificados de conclusão e 
histórico de notas da graduação ou qualificação mais recente.

Estudantes que ainda não finalizaram a qualificação ou graduação devem 
enviar o histórico de notas mais recentes do programa em andamento.

3. ADMISSÃO

Tão logo saia a decisão do requerimento, você - ou o seu representante 
- receberá um e-mail com uma carta de admissão (ou recusa). A carta 
final e definitiva será enviada assim que todos os requisitos de admissão 
forem apresentados. Os alunos que receberem aceitação condicional 
deverão apresentar toda a documentação necessária até 90 dias antes 
da data de início do programa, para então receber a aceitação final.

4. DEPÓSITO

Caso o semestre ainda não tenha sido pago em total, um depósito de 
$2,500 é necessário em Junho para programas iniciando em Setembro, 
em Outubro para programas iniciando em Janeiro e em Fevereiro para 
programas iniciando em Maio, para garantir a vaga no programa. Caso 
haja desistência ou cancelamento, haverá uma taxa administrativa de $500.

5. VISTOS E PERMISSÃO DE ESTUDOS

Após o recebimento da carta de aceitação (LofA Letter of Acceptance), 
a solicitação do visto deverá ser feita através da embaixada Canadense 
no país de origem do estudante. O processo pode levar até dois 
meses. Assim que o visto for recebido, notifique nosso Centro 
Internacional através do e-mail: international@georgiancollege.ca

6. PRÓXIMO PASSO

Visite www.GeorgianCollege.ca/international/student-services/ para 
arranjos de alojamento, recepção no aeroporto, informações e orientação.

Requerimentos para 
admissões 

PARA PROGRAMAS DE 
CERTIFICADOS, 
DIPLOMAS E BACHARELADOS:
 • Certificado de conclusão e  

histórico de notas do ensino médio, 
traduzidos juramentados

PARA PROGRAMAS DE 
CERTIFICADOS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO:
 • Certificado de conclusão e 

histórico de notas do ensino médio e 
superior, traduzidos juramentados

PROFICIÊNCIA EM INGLÊS:
A proficiência em inglês pode ser 
demonstrada através de:

 •  Um dos exames: IELTS 6.0, TOEFL 
80, TOEIC 800, CAE, ou

 •  Certificado de conclusão do Nível 
4 do programa EAP da Georgian 
College com aproveitamento 
mínimo de 60% para programas de 
Certificados e Diplomas, 75% para 
Bacharelados e 80% para 
programas de Pós-Graduação

 •  Certificado de conclusão de um 
programa Pathway de uma das 
escolas de idiomas associadas a 
Georgian College

 •  Certificado de conclusão e 
histórico de notas do ensino médio 
cursado em um instituição onde 
inglês é a primeira língua, pelo 
mínimo de 3 anos.

 •  Ter cursado um programa de 
qualificação pelo mínimo de 1 ano 
em uma instituição onde Inglês é a 
primeira língua.

 •  Diploma de conclusão de escola 
secundária em Ontário e créditos 
em inglês (grade 12 T, M ou C) 
emitido pelo conselho público 
escolar.



One Georgian Drive 
Barrie Ontario Canada 
L4M 3X9

international@georgiancollege.ca

T: 705.728.1968

A Georgian College of Applied Arts and Technology foi estabelecida e fundada pela província de 
Ontário através do Ministério da Formação, Colégios e Universidades. As listas de disciplinas e os 
programas de estudos acadêmicos descritos neste prospecto representam as obrigatoriedades e 
opções para a obtenção de graus e certificados. A Georgian College fez todos os esforços para garantir 
que as informações contidas no presente sejam exatas no momento da sua publicação, reconhecendo 
que essas informações estão sujeitas a revisões e alterações constantes.

A instituição reserva o direito de limitar o acesso a disciplinas ou programa de estudos, de alterar 
ou cancelar programas de estudo, disciplinas, horários e localizações dos campi inteiramente ao seu 
critério. Perante tais circunstâncias, a instituição compromete-se, na medida do possível, a permitir que 
estudantes inscritos nos programas de estudos afetados concluam os seus requisitos para certificados/
cursos médios. Aconselha-se os possíveis estudantes ou os recém-inscritos a consultar a informação 
mais atualizada disponível na instituição antes de tomarem decisões relativas à inscrição ou a opções 
de disciplinas/programa de estudo.

No caso de acordos de articulação, créditos e transferência, os candidatos deverão consultar 
diretamente as relevantes instituições para obterem as informações mais atualizadas antes de se 
candidatarem a programas de estudo na Georgian College.


