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ABOUT 

A FACULDADE
Localizado em Sudbury, Ontário, no Canadá, o Cambrian College  
é uma faculdade de médio porte com mais de 13.500 alunos estudando  
em tempo parcial ou integral. Os alunos têm acesso a uma boa localização, 
turmas pequenas e professores amistosos, tornando o aprendizado  
divertido e personalizado.

Fundado em 1967, o Cambrian é uma das 24 faculdades de tecnologia e artes aplicadas que compõem o Sistema Universitário de 
Ontário. A faculdade é financiada pelo governo de Ontário, contando com mais de 4.000 alunos registrados em mais de 80 programas  
de tempo integral. O Cambrian College concede diplomas, certificados e certificados de pós-graduação. Além disso, a faculdade colabora 
com o governo, empresas e profissionais de todos os setores para garantir que seus programas estejam sempre atualizados  
e relevantes, a fim de oferecer a seus alunos vantagens competitivas no mercado de trabalho.

Serviços do Cambrian College

Meet Thakkar
Origem: Índia
Programa: Higiene bucal

Recém-formado, Meet Thakkar obteve a pontuação máxima de 4.0 no GPA, foi líder da 
turma em seu programa e o primeiro representante internacional de estudantes a ocupar 
um lugar no Conselho de Dirigentes da faculdade. No Cambrian, Meet recebeu também 
uma bolsa de estudos reconhecendo sua liderança estudantil na College Student Alliance 
(CSA), foi destaque na revista International Student Voice por suas realizações acadêmicas 
e atividades extracurriculares e venceu o concurso nacional canadense de redação estudantil. 
Meet continua seu trabalho voluntário como monitor no campus e em uma igreja local.

“Eu queria mergulhar na vida comunitária para aprender o significado da cultura 
canadense; na faculdade, queria me destacar em todos os níveis, não só no 
acadêmico. O Cambrian College me ofereceu infinitas oportunidades. Minhas 
habilidades de liderança prosperaram e atingi um novo nível de autoconfiança.”

Você terá acesso a todos os serviços do campus para atender  
a todas as suas necessidades acadêmicas e pessoais.

• Acomodações: há opções de residência dentro e fora do campus 

• Biblioteca e laboratórios de informática

• Aulas particulares: on-line e presenciais

• Orientação de carreira e assistência em procura de emprego  
para alunos em formação e já formados

• Livraria

• Centro médico: todos os serviços de assistência  
médica e odontológica

• Academia esportiva

• Planos de alimentação: três opções disponíveis

• Segurança 24 horas no campus

• Grêmios estudantis 

• Orientação acadêmica

• Clubes do estudante
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Sudbury é a cidade mais feliz do 
Canadá. É grande, mas dá a sensação 
de cidade pequena, sendo um lugar 
seguro e amistoso para viver, estudar 
e trabalhar.
Ao se tornar aluno do Cambrian, você viverá o estilo de vida 
canadense todos os dias, com muitas oportunidades de 
experimentar a cultura canadense e melhorar suas habilidades  
de inglês fora da sala de aula.

Os funcionários da Cambrian International ajudarão você em todos 
os passos do processo de requerimento e, em sua chegada ao 
campus, oferecerão todo auxílio para que que você obtenha êxito 
em seu programa e tire o máximo proveito de sua experiência 
canadense. O departamento organiza atividades o ano inteiro. 
Algumas realizadas no ano passado:

•   Viagem a uma plantação de bordo local que produz  
xarope de bordo

•   Excursão ao famoso Killarney Provincial Park

•  Jogos de baseball no campus

•  Jantar internacional anual de estudantes

•  Esqui e snowboard

•  Pesca no gelo

•  Showbol

SEU PERÍODO 
COMO ALUNO  
EM SUDBURY 
será um dos melhores de sua vida!

Distância aproximada 
de Sudbury saindo de:
Toronto      390 km 
Ottawa       490 km
Montréal   680 km

Breves informações  
sobre Sudbury 
•  O inglês é a língua mais falada.

•    Localizada a 400 quilômetros  
ao norte de Toronto.

•  Tem aproximadamente 165.000 habitantes.

•  Capital mundial da mineração de níquel.

•  Bons índices de emprego.

•  Tem 330 lagos.

•   Maior cidade do norte de Ontário  
e núcleo regional nas áreas de saúde,  
educação e compras.



Ganhe créditos para  
seu diploma ou título
Se você já tem um diploma ou outro título acadêmico, pode ser  
que consiga acelerar seu programa no Cambrian. Ao entregar  
seu requerimento, avaliaremos seu currículo e prepararemos  
um programa personalizado para ajudá-lo a obter seu diploma  
com mais rapidez.

Tenha um diploma depois de se formar
O Cambrian tem mais de 180 acordos de articulação com 
universidades no Canadá, nos Estados Unidos e na Austrália, 
permitindo que nossos alunos completem programas universitários 
em um ou dois anos (em média).

Acordos com universidades estão incluídos na maioria dos 
programas avançados de diploma com duração de três anos e 
também nos programas com duração de dois anos do Cambrian.

Visite cambriancollege.ca/agreements para obter nossa 
lista completa de programas e universidades parceiras.

Experiência para o currículo  
em todos os programas
Experiências práticas e de participação ativa estão presentes em 
todos os programas do Cambrian, por meio de preenchimento de 
vagas, cooperativas e/ou projetos comunitários e universitários.  
Isso lhe garantindo experiências no mundo real, altamente 
valorizadas pelos empregadores.

Corpo docente profissional  
e experiente
Nossos professores são especialistas em suas respectivas áreas, 
agregando uma sólida combinação de conhecimento e experiência a 
seus programas. Aqui estão dois deles:

•   Bob Vachon, tecnologia de sistemas da computação: autor de vários 
guias de segurança para a Cisco Systems

•   Kameal Mina, técnico/tecnologia de engenharia da mineração: 
Ph.D. pela Universidade de Tóquio, com projetos de pesquisa 
aplicada envolvendo vários tipos de sistemas energéticos

Disponibilidade de  
financiamento estudantil
Todos os anos, o Cambrian oferece mais de US$ 75.000 em bolsas 
de estudos por meio de seu programa de premiação estudantil 
internacional. 

Você também pode trabalhar meio período dentro ou fora do 
campus. Essa é uma ótima maneira de ganhar dinheiro e uma valiosa 
experiência profissional. Os funcionários do Cambrian International 
e do Student Employment Services ajudarão você a obter acesso a 
essas oportunidades.

A FORMAÇÃO NO 
CAMBRIAN COLLEGE

Fernando recentemente obteve seu diploma avançado em gestão de aptidões físicas. 
Ele havia estudado gestão esportiva na Espanha, onde também foi professor do 
ensino médio antes de se mudar para o campus de Sudbury do Cambrian College, 
para complementar seus estudos. Fernando diz que viver e estudar no Canadá é 
incrível, acrescentando que o país é multicultural, equânime e amistoso, além de ter 
um excelente sistema educacional. Para Fernando, um ponto alto de sua estada foi 
passar quatro dias praticando canoagem e camping na região de Sudbury.

“O Cambrian College me ajudou a desenvolver não só minha carreira, 
mas também minhas habilidades como profissional e ser humano.”

Fernando Mora Perez
Origem: Torrevieja, Spain
Programa: Gestão de aptidões físicas

Alunos formados pelo 
Cambrian rapidamente 
conseguem emprego
85% dos formados no Cambrian College 
conseguem emprego em até seis meses 
– mais rápido do que a média dos alunos 
formados em Ontário.



Trim for 
folding

Design e artes criativas
•  Animação
•  Introdução à arte e ao design
•  Design e artes visuais
•  Design gráfico
•  Música – apresentação
•  Teatro – produção técnica

Administração
•  Contabilidade empresarial*
•  Administração de empresas*
•   Administração de empresas – 

Contabilidade
•  Administração geral*
•  Relações públicas*

Serviços comunitários
•   Assistente social para a infância  

e juventude*
•   Assistente social para serviços  

de desenvolvimento*
•  Educação da primeira infância
•  Assistente social*

Ciência da computação
•   Tecnologia de sistemas de computação 

(redes)
•  Técnico de rede

PROGRAMAS  
EM DESTAQUE  

Obtenha seu diploma avançado em menos tempo:
Título acadêmico Programa Cambrian de diploma avançado  

a ser obtido em dois anos (e não três)

Comércio Administração de empresas – Contabilidade (ACBU)

Engenharia civil Tecnologia de engenharia civil (CVTY)

Farmácia Tecnologia da engenharia química – Controle de processos e laboratório (CHLP)

Fisioterapia Gestão de aptidões físicas (FLBU)

Tecnologia de engenharia
•   Tecnologia de engenharia química – 

laboratório e controle de processos 
•  Técnico/tecnologia de engenharia civil
•   Técnico/tecnologia de engenharia  

de mineração*

Saúde
•  Formação como personal trainer
•  Gestão de aptidões físicas
•  Assistência odontológica – níveis I e II
•  Higiene bucal
•  Técnico de laboratório médico

Direito
•  Serviços comunitários e judiciais
•  Proteção e segurança corporativa
•  Aspectos básicos da força policial
•  Proteção, segurança e investigação

Treinamento de habilidades/
ocupações
•  Técnicas de reforma em carpintaria
•   Técnicas de/técnico em aquecimento, 

ventilação e ar-condicionado
•   Técnicas/técnico de equipamentos 

pesados*
•   Técnicas/técnico de montagem e mecânica 

industrial*
•   Técnico em força motriz – gestão e serviços
•  Técnico em soldagem e fabricação*

Você já tem diploma?
Melhore o seu currículo com nosso 
programa de pós-graduação com duração 
de um ano:
•   Monitoramento e avaliação  

de impactos ambientais
•  Gestão de recursos humanos
•  Análise empresarial de TI
•  Gestão internacional de empresas
•  Gestão organizacional
•  Relações públicas

Combine dois programas  
de pós-graduação em dois 
anos de estudo:
•   Gestão organizacional + 

monitoramento e avaliação  
de impactos ambientais

•   Gestão organizacional + gestão de 
recursos humanos

•   Análise empresarial de TI + gestão 
organizacional

•   Gestão organizacional + gestão 
empresarial internacional

*  Identificadas pelo governo canadense 
como áreas com escassez de mão de obra 
qualificada, em incentivo à imigração

Visite nosso site para uma  
lista completa de ofertas  
do programa.



facebook.com/cambrianinternational

twitter.com/global_cambrian

youtube.com/cambriancollege

Candidate-se hoje mesmo e junte-se aos mais de 50.000 ex-alunos do 
Cambrian College que estão construindo suas carreiras nos mais diversos 
setores, no mundo inteiro. 
Você precisará enviar seu requerimento três a seis meses antes da data do 
início do seu curso. Para informações sobre visto, visite www.cic.gc.ca/english.

1º passo
Prepare seu requerimento.
Escolha seu programa no Cambrian.
Preencha atentamente seu formulário de requerimento.

2º passo
Apresente seu requerimento a seu agente.
Verifique se você reuniu todos os documentos comprobatórios 
necessários: fotocópias das transcrições autenticadas em 
cartório, diplomas e passaporte.

3º passo
O Cambrian College recebe e processa seu 
requerimento.
Uma proposta de admissão é enviada a seu agente.
Caberá a ele notificar você sobre a aceitação.

4º passo
Aceite a sua proposta de admissão.
Favor seguir as instruções conforme descritas na proposta.

5º passo
Mantenha contato com seu agente para obter auxílio  
ao se preparar para os estudos no Cambrian College.
 

PASSOS PARA 
CANDIDATAR-SE

Para mais detalhes,  
entre em contato com:
Cambrian International
Cambrian College of Applied Arts and Technology
1400 Barrydowne Road
Sudbury, Ontario, P3A 3V8 – Canadá

international@cambriancollege.ca
cambriancollege.ca/international

Siga-nos on-line

Se não tiver um agente, dirija seu  
requerimento diretamente ao Cambrian  
College enviando uma mensagem para  

international@cambriancollege.ca.


