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IMAGINE...
uma Verdadeira Experiência Canadense



Sudbury é uma grande cidade com 
uma sensação de cidade pequena  
e é um lugar seguro e amigável para 
viver, estudar e trabalhar.

Como um estudante de Cambrian, você estará vivendo o estilo 
de vida canadense todos os dias, com muitas oportunidades 
para experimentar a cultura canadense e melhorar o seu inglês 
fora da sala de aula.

Os funcionários do Departamento Internacional te ajudarão 
passo-a-passo no processo de inscrição, e quando chegar 
ao campus, eles garantirão que você tenha sucesso em seu 
programa e aproveite ao máximo sua experiência canadense. 
O departamento também organiza uma variedade de divertidas 
atividades durante todo o ano.

MORANDO 
EM SUDBURY

FATOS DE SUDBURY
• Inglês é a língua mais falada.

• Localizada a 400 quilômetros ao norte de Toronto.

• População de aproximadamente 165.000 
habitantes.

• Uma das capitais de mineração de níquel  
do mundo.

• Lar de 330 lagos.

• A maior cidade no norte de Ontário e centro 
regional no setor da saúde, educação, e compras. 

MANITOBA

NIAGARA FALLS
TORONTO

SUDBURY

OTTAWA
MONTRÉAL

CHICAGO

NEW YORK

HUDSON BAY

U.S.A.

MEET THAKKAR
India 
Higiene Dental

A DISTÂNCIA 
APROXIMADA  
ENTRE SUDBURY E...
Toronto 390 km 
Ottawa  490 km 
Montréal 680 km

O N TA R I O Q U É B EC

O recém-graduado Meet Thakkar manteve uma GPA perfeita 
de 4.0 (nota média equivalente a “A”), foi representante de 
classe em seu curso, e foi o primeiro estudante internacional a 
ser representante na Diretoria da Faculdade (College’s Board 
Governors). Enquanto estudante em Cambrian, ele também 
recebeu uma bolsa de estudos reconhecendo sua liderança 
como estudante na Associação dos Estudantes Universitários 
(College Student Alliance-CSA), foi destaque na revista A Voz do 
Estudante Internacional (International Student Voice) por suas 
realizações acadêmicas e atividades extracurriculares, e ganhou 
um concurso nacional de redação. Meet continua a voluntariar-se 
como monitor no campus e em uma igreja local.

“Eu quero mergulhar na comunidade para aprender sobre 
a cultura canadense: Eu queria me destacar em cada 
aspecto da faculdade, não apenas na área acadêmica. 
Cambrian me proporcionou inúmeras oportunidades. 
Minha habilidade de liderança floresceu, e eu atingi um 
novo nível de autoconfiança.”



NEGÓCIOS
• Contabilidade de Empresas

• Administração de Empresas

• Administração de Empresas – 
Contabilidade

• Negócios em Geral

• Relações Públicas

ARTES E DESIGN
• Animação

• Arte e Design Fundamentals

• Desenho e Artes Visuais

• Design Gráfico

• Música – Performance

• Artes Cênicas – Produção Técnica

SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
• Assistência a Criança e Jovens

• Serviços em Desenvolvimento  
ao Trabalhador

• Educação Infantil

• Serviço Social

ESTUDOS DA COMPUTAÇÃO
• Tecnologia em Sistemas  

da Computação (Rede)

• Técnico em Rede

TECNOLOGIA EM 
ENGENHARIA
• Tecnologia em Engenharia Química 

• Técnico e Tecnologia  
em Engenharia Civil

• Técnico e Tecnologia  
em Engenharia de Minas

Curso acelerado através de um curso de diploma avançado:

Título obtido                            Diploma Avançado que pode ser adquirido  
em 2 anos invés de 3

Comércio Administração de Empresas - Contabilidade (ACBU)

Engenharia Civil Tecnologia em Engenharia Civil (CVTY)

Farmácia  Tecnologia em Engenharia Química (CHLP)

Fisioterapia Gestão de Aptidão Física (FLBU)

CIÊNCIAS DA SAÚDE
• Apoio Pessoal ao Trabalhador

• Gestão de Aptidão Física

• Assistência Odontológica – Nível I e II

• Higiene Dental

• Técnico em Laboratório Médico

LEI E JUSTIÇA
• Serviços de Justiça e da 

Comunidade

• Segurança e Segurança Corporativa

• Fundamentos da Polícia

• Proteção, Segurança e Investigação

TREINAMENTO 
PROFISSIONALIZANTE
• Técnicas de Carpintaria Renovação

• Técnicas ou Técnico em 
Aquecimento, Ventilação e Ar 
Condicionado

• Técnicas ou Técnico  
de Equipamento Pesado

• Técnicas ou Técnico  
em Indústria Mecânica

• Técnico em Força Motriz –  
Serviço e Gestão

• Técnico em Soldagem e Fabricação

Já tem um título?
Aumente suas credenciais através 
de um curso de pós-graduação 
de um ano:

• Monitoramento Ambiental  
e Avaliação de Impacto

• Gerenciamento de Recursos 
Humanos

• Análise de Negócios e TI

• Gestão de Comércio Exterior

• Gestão de Organização

• Relações Públicas

Combine dois cursos 
de certificação de 
pós-graduação 
separados em dois 
anos de estudo:
• Gestão de Organização + 

Monitoramento Ambiental  
e Avaliação de Impacto

• Gestão de Organização + 
Recursos Humanos

• Análise de Negócios e TI + 
Gestão de Organização

• Gestão de Organização + 
Gestão de Comércio Exterior

CURSOS EM 
DESTAQUE

Contate-nos para 
saber mais sobre 
todas as opções 
de estudo.



PARA MAIS INFORMAÇÕES,  
POR FAVOR ENTRE EM CONTATO:

facebook.com/cambrianinternational

SIGA-NOS  
ON-LINE: 

twitter.com/global_cambrian

youtube.com/cambriancollege

Cambrian International 
international@cambriancollege.ca 
cambriancollege.ca/international

100% dos empregadores pesquisados 
disseram que os graduados  

em Cambrian são os melhores  
em Ontário

SOBRE 
CAMBRIAN 
COLLEGE
Localizada em Sudbury, Ontário, 
Canadá, Cambrian College é uma 
faculdade de médio porte, com  
mais de 13.500 estudantes de  
período integral e meio-período.  
Os alunos aproveitam da localização, 
das turmas reduzidas, e dos 
amigáveis professores que tornam  
a aprendizagem divertida  
e personalizada.

Fundada em 1967, Cambrian é uma das 24 faculdades de 
artes aplicada e tecnologia que compõem o sistema de Ontario 
College. A faculdade é financiada publicamente pelo governo de 
Ontário e tem mais de 4.000 estudantes matriculados em mais 
de 80 cursos em período integral. Cambrian concede diplomas, 
certificados e certificados de pós-graduação. Em parceria com 
o governo, empresas e profissionais da indústria, Cambrian 
garante tanto cursos relevantes e atualizados quanto graduados 
com vantagem no competitivo mercado de trabalho.

80+
cursos em  

período  
integral


