CAMBRIAN
COLLEGE

Educação de nível mundial.
Hospitalidade canadense.

Estude na
cidade mais feliz
do Canadá
O Cambrian College é uma faculdade
distinta por estar localizada no centro
da cidade* mais feliz do Canadá e há
muitos motivos para isso!
A cidade de Sudbury conta com uma comunidade diversificada
e exclusiva que contribui, de forma envolvente, para os setores
de entretenimento, atividades de lazer e cultura em recintos
fechados e ao ar livre, gastronomia e comércio varejista. Por ser
a maior cidade do norte de Ontário, esta próspera metrópole
tem o prazer de estar rodeada de belas e tranquilas paisagens.
Esta cidade acolhedora e segura tem tudo que você possa
querer, e no Cambrian College, você está perto de tudo.
*(Fonte: Relatório de estatísticas do Canadá 2015)

VIDA NO CAMPUS

EDUCAÇÃO DE NÍVEL MUNDIAL

O Cambrian College conta com uma animada comunidade
de mais de 9.000 estudantes, incluindo mais de 1.000
estudantes internacionais matriculados em mais de 75
programas voltados para carreiras. No campus, você
encontrará lugares para morar, comer, jogar, estudar e relaxar!
Se pretende participar de um grupo de estudantes ou de
uma liga esportiva, ou busca aconselhamento acadêmico, ou
simplesmente precisa de um lugar que se pareça com a sua
casa, o Cambrian College tem tudo o que você precisa.

O corpo docente do Cambrian ocupa o primeiro lugar com seus
experientes professores do setor entre 182 faculdades em todo
o mundo*. Os docentes do Cambrian possuem numerosos
prêmios e condecorações.
*(Onda de Outono 2016 – Pesquisa Barômetro do Estudante Internacional)

ATIVIDADES SOCIAIS
E ESPORTIVAS
Participe de uma grande variedade de atividades sociais
e esportivas durante o ano inteiro, inclusive:
•
•
•
•
•
•

Excursões de um dia/mais de um dia fora do campus
Ligas/times esportivos internacionais, internos e universitários
Academia no campus, além de oportunidades para jogar
críquete, futebol, basquete, vôlei e muito mais!
Grupos de interesses especiais entre estudantes,
clubes e conselhos administrativos
Churrascos e jantares anuais para estudantes internacionais
Celebrações e feriados (locais e internacionais)

QUATRO ESTAÇÕES
MAGNÍFICAS

REPÚBLICA DO CAMBRIAN
COLLEGE

De costa a costa, as quatro estações gloriosas do
Canadá – primavera, verão, outono e inverno – oferecem
espetáculos brilhantes de cor e vida animada em diversos
tipos de clima (veja a Figura 1).

Imagine andar poucos minutos para chegar à aula! A República
do Cambrian oferece tudo o que você precisa para tornar sua
experiência universitária agradável, divertida e segura. Conselheiros
da república estão à disposição para lhe apoiar e orientar durante
a sua estada.

Fig. 1 Temperatura Média Mensal em Sudbury (Celsius)
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A República fica a poucos minutos do campus, shopping centers,
farmácias, transporte público e muito mais! Viver no campus
significa aproveitar a conveniência de ter tudo o que precisa
perto de você!

PRINCIPAIS PROGRAMAS
Estudos de administração de empresas
e informática
•

Negócios

•

Contabilidade empresarial

•

Administração de empresas

•

Tecnologia de sistemas de computação

•

Técnico de rede

•

Relações públicas

Design e artes criativas
•

Animação

•

Introdução à arte e ao design

•

Design e artes visuais

•

Design gráfico

•

Música – apresentação

Serviços comunitários

ENSINO CO-OP E ESTÁGIOS
NO CAMPO DE ATUAÇÃO
O ensino co-op integra o estudo acadêmico com a
experiência de trabalho, permitindo obter experiência
profissional em seu campo de estudo. Os trabalhos em
regime de co-op geralmente são oportunidades
remuneradas com duração de quatro meses. Os estágios
no campo de atuação proporcionam o mesmo benefício,
porém não são remunerados e variam em duração de
programa para programa.

CERTIFICADOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO

Combine dois programas em dois
anos de estudo

•

Assistência infantil e juvenil

•

Assistente social para serviços de desenvolvimento

•

Educação da primeira infância

•

Assistente social

•

Assistente social – especialização em povos indígenas

Tecnologia de engenharia
•

Tecnologia de engenharia química

•

Tecnologia/Técnico de engenharia civil

•

Técnico de engenharia elétrica

•

Técnico de engenharia eletromecânica – mecatrônica

•

Tecnologia de engenharia eletromecânica – mecatrônica

•

Tecnologia/Técnico de engenharia de mineração

Estudos do meio ambiente
•

Técnico de campo ambiental

•

Técnico de segurança do trabalho e prevenção

Ciências da saúde
•

Assistência odontológica – níveis I e II

•

Assistente de apoio individual

•

Gestão de aptidões físicas

•

Formação prática em enfermagem (vagas limitadas)

•

Análise de negócios

•

Navegação pelos serviços comunitários e de saúde

•

Análise de criminalidade

•

Monitoramento e avaliação de impactos ambientais

•

Análise de saúde

•

Gestão de recursos humanos

•

Gestão empresarial internacional

•

Análise empresarial de TI

•

Desenvolvimento de aplicativos móveis

•

Gestão organizacional

•

Gestão de projetos

Treinamento de habilidades/especialidades

•

Relações públicas

•

Técnicas de reforma em carpintaria

•

Técnico em aquecimento, ventilação e ar condicionado

•

Técnico em equipamentos pesados

•

Técnico em montagem e mecânica industrial

•

Técnico em engenharia mecânica – manufatura/usinagem

atuação e detalhes do ensino co-op em

•

Técnico em força motriz – gestão e serviços

cambriancollege.ca/programs

•

Técnico em soldagem e fabricação

Confira a lista mais atualizada das ofertas
de programas, estágios no campo de

Direito e justiça
•

Serviços comunitários e judiciais

•

Proteção e segurança corporativa

•

Bases policiais

•

Proteção, segurança e investigação

APOIO FINANCEIRO

APOIO AOS ESTUDANTES

Para estudar no Canadá, os estudantes devem ser
autossuficientes financeiramente e dispor de recursos financeiros
para obter a permissão de estudo. Os alunos dispõem de várias
oportunidades de trabalho remunerado enquanto estudam.
Oferecemos orientação profissional para ajudar na busca de
emprego e elaboração de currículo.

Temos o maior orgulho de prestar serviços de alta qualidade
a todos os estudantes e ex-alunos, incluindo:

As oportunidades incluem:

•

Orientação e assistência durante o processo de inscrição

•

Cobertura de seguro saúde

•

Assistência no planejamento de refeições

•

Moradia no campus/Assistência para moradia

•

Solicitações de bolsas de estudos e prêmios
(disponíveis apenas no segundo semestre e através
de solicitação bem-sucedida)

Aconselhamento acadêmico e de estabelecimento
de residência

•

Aconselhamento sobre transferência de créditos
e acesso à universidade

•

Oportunidades de emprego no local
(vagas limitadas disponíveis)

•

Aulas particulares: online e presenciais

•

Oportunidades de emprego fora do local

•

Acesso à biblioteca e ao laboratório de informática

•

Aconselhamento de carreira

•

SEGURO E CONFIÁVEL
Você sabia que o Canadá é amplamente conhecido como um
dos países mais seguros do mundo? Cada uma de nossas
instituições está localizada em cidades vibrantes e diversificadas
que acolhem pessoas de todas as nações e origens!
•

Edifícios seguros/Segurança 24 horas por dia

•

Serviços de escolta pessoal

•

Equipes de emergência/Estações de primeiros
socorros no local

Laura Antunez
Tegucigalpa, Honduras

 amone Romane Davis
R
Trelawny, Jamaica

Assistente social para serviços
de desenvolvimento

Técnico em montagem
e mecânica industrial

“A equipe internacional do Cambrian College tem sido
incrivelmente solidária desde o momento em que pisei
em solo canadense, até as minhas primeiras semanas
no campus e durante os meus estudos! Todos são tão
acolhedores e as pessoas estão sempre dispostas
a ajudar e orientar você. Meus pais sentem-se muito
melhores sabendo que estou segura e sendo apoiada
aqui, principalmente porque eles estão tão longe.”

“O tempo que passei no Canadá foi excelente, e eu devo
isso ao Cambrian College. Os funcionários e professores
do Cambrian têm sido muito acolhedores e prestativos.
Sem dúvida, estou me adaptando bem ao meu novo
ambiente e muito feliz por estar aqui”.
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cambriancollege.ca/international
international@cambriancollege.ca
CambrianInternational
Global_Cambrian
Cambrian_international

OCUPAMOS O PRIMEIRO lugar entre os alunos
internacionais de 11 faculdades de Ontário, no que
tange à satisfação média pela experiência do ensino
pós-secundário vivida, inclusive do corpo docente
experiente do setor.
OCUPAMOS O PRIMEIRO lugar entre os
alunos internacionais de 182 faculdades de
Ontário, no que tange à satisfação média
pelas experiências de aprendizagem.
(Pesquisa Barômetro do Estudante
Internacional 2016)

