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Bem-vindo ao Humber 
Eu sei que a nossa faculdade é excelente e, em mais de 
50 anos de história, formou várias pessoas de sucesso. 
Mas, só você pode decidir se somos a opção perfeita  
para você. 

Como você pode determinar se somos a melhor opção? 
Saiba mais sobre os nossos programas práticos e focados 
na carreira, desenvolvidos de acordo com as opiniões 
de especialistas em cada setor. Leia mais sobre as 
oportunidades globais que oferecemos, como o nosso 
Certifcado de Cidadania Global, e a possibilidade de 
estudar um semestre no exterior. Descubra a vida 
vibrante no campus, com as nossas academias e 
fortes equipes esportivas. Consulte nossos recursos 
relacionados a serviços profssionais e conheça todo 
o suporte que oferecemos aos nossos alunos na 
busca por uma colocação no mercado de trabalho. 

O Humber tem um compromisso com o sucesso 
dos alunos, ensinando, aprendendo e trabalhando 
pelo avanço do conhecimento. Nosso corpo 
docente é dedicado à educação naquela que 
é, em nossa opinião, a melhor experiência de 
aprendizagem que o Canadá tem a oferecer. 

O mais importante é que os nossos alunos 
comprovam o sucesso após a graduação. 
Nossos ex-alunos protagonizaram grandes 
realizações em todos os setores. 

Estamos à disposição para ajudar você a  
decidir se o Humber é a escolha certa para 
você. Será um prazer receber você no Humber! 

Andrew Ness 
Reitor, Instituto Internacional 
Humber College de Tecnologia  
e Aprendizagem Avançada 
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Por que o Humber? 
Porque o seu futuro é 
o nosso foco. 

Há mais de 50 anos, o 
Humber College é líder 
mundial em aprendizagem 
voltada para a carreira. 
Com 33 mil alunos em período integral, Com 20 equipes esportivas, mais de 
sendo que 6.500 são alunos internacionais, 50 clubes de alunos, programas de mentoria 
somos a maior faculdade do Canadá, com e oportunidades globais para uma experiência 
dois belos campi de última geração. enriquecedora de estudo ou trabalho, o 

Humber College tem um compromisso com o Nossos programas dão a você a oportunidade 
seu sucesso em todos os aspectos da vida.de aprender por meio do equilíbrio entre 

o conhecimento teórico e o prático, com Com nossas oportunidades de aprendizagem 
ênfase na inclusão das tendências atuais experimentais e diversifcadas,desde colocações, 
do setor e no ensino de habilidades estágios e projetos de pesquisa aplicada e mais, 
práticas de resolução de problemas. você estará ainda mais perto de ter a carreira 

dos seus sonhos até o dia da graduação. 
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Alice Lopes, Minas Gerais, Brasil 

DIPLOMA, MEDIA COMMUNICATIONS 

Eu concluí meu bacharelado em Biblioteconomia e Ciências 
da Informação e meu mestrado em Marketing no Brasil. Apesar 
de ter uma carreira bem estabelecida, eu sempre quis ter uma 
experiência no exterior e foi por isso que decidir vir para Toronto. 

Eu escolhi o Humber College por causa do currículo e das 
oportunidades de networking oferecidas pelo Diploma em Media 
Communications. Durante o programa, eu aprendi a produzir e 
editar fotos e vídeos e desenvolver trabalhos de design gráfco. 

Durante os estudos, me candidatei para uma vaga de embaixador 
internacional no Humber College. Como embaixador, criei conteúdo 
original para o Centro Internacional do Humber. Esse conteúdo inclui 
uma série de vídeos informativos para ajudar os alunos no Humber 
e dicas sobre a vida em Toronto. Também trabalhei para o Humber 
Athletics onde trabalhei com a transmissão ao vivo de jogos e produzi 
um noticiário semanal como apresentador, cinegrafsta e editor. 

Durante o último semestre do meu programa, consegui um 
estágio na rede canadense de televisão Global News. Nesse 
estágio recebi o treinamento de produtores, repórteres, 
bibliotecários de notícias e editores e, ao fnal do estágio, fui 
contratada como uma bibliotecária de notícias. 

Confra a história de Alice: 
https://youtu.be/EjMvbFa7kZE 
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6,500 + 

33,000+ 

10,000+ 79% 

#1 

#1 
SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES 1* 

EMPREGO APÓS SEIS MESES 2* 

ALUNOS 
INTERNACIONAIS 

PROGRAMAS COM 
COLOCAÇÃO PROFISSIONAL 

ESTÁGIO 

FORMADOS 
ANUALMENTE 

ALUNOS EM 
PERÍODO INTEGRAL 

130+ 
NACIONALIDADES 
NO CAMPUS 

1Maior satisfação do empregador no GTA com 97% 2Maior taxa de contratação no GTA seis meses após graduação com 85,4% 
*O indicador-chave de desempenho (KPI) de satisfação do diplomado e empregador para o ciclo de pesquisa 2017-2018. Para obter mais informações: www.collegesontario.ca 
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Campus North 

Campus Lakeshore 
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ESTUDE NO HUMBER 
Temos mais de 200 programas integrais 
e uma ampla variedade de credenciais 
em uma variedade de áreas de interesse, 
todas projetadas para atender aos seus 
objetivos acadêmicos e profssionais. 

ONTARIO GRADUATE CERTIFICARE 
(PÓS GRADUAÇÃO) 
• Voltado para alunos que já tenham um 

diploma de bacharel ou credenciais de ensino 
superior adequadas, um Ontario Graduate 
Certifcate oferecerá a você conhecimento 
especializado no seu campo de interesse e 
o preparará para ter sucesso profssional 

• Duração de 1 a 2 anos 

humber.ca/postgrad 

BACHARELADO 
• Com uma mescla de aprendizagem baseada 

na teoria e experiências práticas, os alunos 
irão avançar em um mundo competitivo por 
meio de graduações focadas na carreira 

• Duração de 4 anos 

humber.ca/degrees 

ONTARIO COLLEGE ADVANCED DIPLOMA 
• Os alunos participarão de um programa 

acelerado, específco para a carreira, que 
prepara para a experiência profssional real 

• Duração de três anos 

humber.ca/full-time-programs 

ONTARIO COLLEGE DIPLOMA 
• Os estudantes recebem as ferramentas que os 

tornam preparados para o trabalho ao se formar, 
por meio de cursos voltados para a carreira e 
dedicados a várias especialidades profssionais 

• A maioria dos programas dura 2 anos 

humber.ca/full-time-programs 

ONTARIO COLLEGE CERTIFICATE 
• Com esses certifcados de curto prazo, os 

estudantes podem estabelecer uma base em 
uma determinada área ou aprimorar as suas 
qualifcações na profssão 

• Oito meses (um ano acadêmico) 
• A maioria dos programas oferece colocações 

profssionais 

humber.ca/full-time-programs 

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT 
• Nessas áreas de estudo concentradas, o aluno 

pode transferir créditos para outra faculdade 
ou ser contratado e/ou promovido em 
decorrência do recebimento desse certifcado 

• Duração de 2 a 3 semestres 

humber.ca/full-time-programs 

INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS (EAP) 
• Melhore as habilidades de comunicação 

em inglês em um programa acadêmico 
intensivo em período integral 

• Oito níveis de estudo (cada nível com sete 
semanas) com seis datas de admissão por ano 

liberalarts.humber.ca/eap 
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Toronto: 
a cidade internacional do Canadá 
Toronto é uma das maiores 
cidades multiculturais do mundo 
e acolhe a todos que visitam, 
estudam e moram aqui. 
Toronto não é apenas um centro cultural e Fora da cidade, há muitas atividades ao ar livre para 
econômico do Canadá, mas também um centro curtir, como trilhas, passeios de bicicletas, esqui 

pesquisa e inovação, ciências da saúde, mídia e artes. Cataratas do Niágara. 
Independentemente da área de estudo escolhida, 
há excelentes oportunidades para estabelecer sua 
carreira, fazer contatos na indústria e aprender com 
profssionais e organizações líderes mundiais. 

Moderna, acolhedora e cheia de vida, Toronto é uma 
cidade que abrirá muitas portas para você enriquecer 
seus estudos e aprender mais sobre você e o mundo. 

Toronto é uma cidade segura, acessível e vibrante 

pode ser acessado com uma rápida viagem pelo 
transporte público, com atrações como a CN Tower, os 

gastronômica emocionante de Toronto. 

internacionalmente reconhecido de negócios, alpino e maravilhas naturais para explorar, como as 

com muito para fazer e experimentar. O centro 

esportes da liga profssional, shows, museus e a cena 

MAIOR CIDADE A CIDADE MAIS QUALIDADE DE VIDA CONECTIVIDADE DE MELHOR DESTINO 
DO CANADÁ SEGURA 2º MELHOR CIDADE NA CLASSE MUNDIAL PARA ESTUDAR 

MAIS DE 3 MILHÕES CLASSIFICADA AMÉRICA DO NORTE.2 O MAIOR E MAIS 11º MELHOR 
DE HABITANTES COMO A 1ª NA MOVIMENTADO DESTINO URBANO.3 

AMÉRICA DO NORTE.1 AEROPORTO DO CANADÁ 

1Índice de segurança das cidades em 2017, da Economist Intelligence Unit. 2Ranking de qualidade de vida da Mercer em 2019. 3QS 2019. 
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Matt Hamel, Canadá

DIPLOMA, RADIO BROADCASTING 

Toronto é uma ótima cidade para se viver. Tem muitos shows, 
festivais e eventos. O mesmo pode ser dito sobre shows de 
comédia e eventos esportivos. Também recomendo visitar a 
Chinatown na Avenida Spadina e conferir os ótimos 
mercados de alimentos lá. 

7CATÁ  LO  G  O I  N  T  ER  N  AC  I  ON  A  L  D  O HU  M  BER 2020/2021 



PROGRAMA E REQUISITOS DE ADMISSÃO 
CERTIFICADOS, DIPLOMAS E BACHARELADOS 

Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

TECNOLOGIA APLICADA E ENGENHARIA 
Certifcados e diplomas 

Architectural Technology 
03371 

6 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Civil Engineering Technology 
03351 

6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Construction Engineering Technology 
CE311 

6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro Educação cooperativa 
(opc)◊ 

North 

Electrical Engineering Technician – Control Systems 
30111 

4 Inglês, matemática. $ 17.027 Setembro/janeiro – North 

Electrical Engineering Technology – Control Systems 
30101 

6 Inglês, matemática. $ 17.027 Setembro/janeiro Educação cooperativa 
(opc)◊ 

North 

Electromechanical Engineering Technician 
3070R 

4 Inglês, matemática. $ 17.027 Setembro/janeiro – North 

Electromechanical Engineering Technology 
3071R 

6 Inglês, matemática. $ 17.027 Setembro/janeiro Educação cooperativa 
(opc)◊ 

North 

Electronics Engineering Technician 
03531 

4 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro – North 

Electronics Engineering Technology 
03511 

6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro Educação cooperativa 
(opc)◊ 

North 

Landscape Technician 
01521 

4 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro – North 

Mechanical Engineering Technician 
30601 

4 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro – North 

Mechanical Engineering Technology 
30731 

6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro Educação cooperativa 
(opc)◊ 

North 

Sustainable Energy and Building Technology 
31551 

6 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro Colocação profssional 
(opc)◊ 

North 
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Babatunde John Agoro, Abuja, Nigéria 

ADVANCED DIPLOMA, ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 

Após conquistar o Advanced Diploma de Electronic Engineering Technology no 
Humber College, eu consegui um emprego como técnico do centro de TI na IBM. 
O aprendizado prático no Humber foi exatamente o que eu precisava ter durante 
minha entrevista e foi assim que consegui o emprego. O Humber me ajudou 
a formular meus futuros objetivos profssionais, fornecendo o conhecimento 
necessário e as práticas da indústria para a minha área. 

Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. ††Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam 
*Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. 

saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de ‡Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de 
impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as pós-graduação no Canadá. 
informações completas. **Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores 

&Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de referentes a esses programas. 
pós-graduação no Canadá. ◊Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. 

^^As colocações profssionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas Nem todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. 
como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as 
descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 
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Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

NEGÓCIOS, CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO 
Certifcados e diplomas 

Accounting, Business 
02211 

4 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro/ 
maio 

Colocação profssional North 

Accounting, Business Administration 
02111 

6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro/ 
maio 

Colocação profssional North 

Business Administration 
02511 

6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/Janeiro/ 
Maio 
Setembro/Janeiro 

Colocação profssional North 

Lakeshore 

Business Administration (Educação cooperativa) 
20091 

6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro Educação cooperativa Lakeshore 

Business Management 
02251 

4 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/Janeiro/ 
Maio 
Setembro/Janeiro 

Colocação profssional North 

Lakeshore 

Financial Services, Business Management 
20061 

4 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Professional Golf Management, Business 
Administration 
20231 

6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Sport Management 
14181 

6 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Bacharelados 

Accounting (Bachelor of Commerce) 
22211 

8 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Digital Business Management 
(Bachelor of Commerce) 
DB411 

8 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Finance (Bachelor of Commerce) 
22271 

8 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Healthcare Management (Bachelor of Commerce) 
HM411 

8 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Human Resources Management 
(Bachelor of Commerce) 
22111 

8 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

International Business (Bachelor of Commerce) 
22121 

8 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Management Studies (Bachelor of Commerce) 
22291 

8 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Supply Chain Management (Bachelor of Commerce) 
22261 

8 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

9 CATÁLOGO INTERNACIONAL DO HUMBER 2020/2021

   

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Sang Wan Kim, Incheon, Coreia do Sul 

DIPLOMA, BUSINESS MANAGEMENT 

Em 2011, eu terminei minha jornada acadêmica no curso de inglês e decidi 
me candidatar para o Diploma de Business Management no Humber College. 
Durante meus estudos no Humber, meus professores me estimularam a 
compartilhar minhas ideias, expressar minhas opiniões e nunca hesitaram 
em prestar mais ajuda. O programa é muito abrangente e inclui Business 
Law, Microeconomics e Financial Accounting que, apesar de ser difícil, 
acabou sendo uma das minhas aulas preferidas. 



Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

CRIANÇAS E JOVENS 
Certifcados e diplomas 

Child and Youth Care 
CY311 

6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Child and Youth Care – Accelerated 
CY321 

4 Inglês. Bacharelado, advanced 
diploma ou diploma. 

$ 22.908 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Early Childhood Education 
07911 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro/ 
maio 

Colocação profssional North 

Bacharelados 

Child and Youth Care (Bachelor of) 
22231 

8 Inglês. $ 18.910 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 
Certifcados e diplomas 

Developmental Services Worker 
01101 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Developmental Services Worker – Accelerated 
10401 

3 Inglês, bacharelado ou 
advanced diploma. 

$ 15.874 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Funeral Director Class 1 (Embalming) 
FD211 

5 Inglês. Carta de intenção, 
currículo e questionário. 

$ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Personal Support Worker 
07741 

2 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Social Service Worker 
01221 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Bacharelados 

Behavioural Science (Bachelor of) 
BH411 

8 Inglês. $ 18.910 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Community Development (Bachelor of) 
CD411 

8 Inglês. $ 18.910 Setembro Colocação profssional Lakeshore 
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Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

ARTES CRIATIVAS E DESIGN 
Certifcados e diplomas 

Graphic Design 
11571 

6 Inglês. $ 18.910 Setembro Colocação profssional North 

Graphic Design for Print and Web& 

GR911 
2 Inglês. Portfólio, currículo e 

carta de intenção. 
$ 9.704,38 Setembro/janeiro – North 

Interior Decorating 
31511 

4 Inglês. $ 17.027 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Multimedia Design and Development 
11701 

4 Inglês. $ 17.027 Setembro Colocação profssional North 

Photography 
PH211 

4 Inglês. Portfólio. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Visual and Digital Arts 
10581 

4 Inglês. Portfólio e amostra 
de redação. 

$ 15.874 Setembro – Lakeshore 

Web Design and Development& 

WD911 
2 Inglês. Carta de apresentação, 

currículo e carta de intenção. 
$ 9.704,38 Setembro/janeiro – North 

Bacharelados 

Design (Bachelor of) 
DS411 

8 Inglês. $ 18.910 Setembro Colocação profssional North 

Industrial Design (Bachelor of) 
22031 

8 Inglês, matemática. Portfólio e 
amostras de redação. 

$ 19.807 Setembro Colocação profssional North 

Interior Design (Bachelor of) 
22051 

8 Inglês, matemática. Portfólio e 
amostra de redação. 

$ 19.807 Setembro Colocação profssional North 

Ashuni Patel, Vadodara, Índia 

BACHELOR, INDUSTRIAL DESIGN 

As habilidades práticas, as conexões e parcerias que o Humber tem com a indústria são um 
dos destaques do programa de Bachelor of Industrial Design. Ao fnal do programa, o Humber 
realiza um festival de teses, que conta com a participação de mais de 100 profssionais 
da indústria. Os alunos têm a chance de conhecer pessoas e mostrar seu trabalho, o que 
inclui nosso projeto fnal. Fui contratada recentemente no Canadian Tire como estagiário da 
equipe de desenvolvimento de produtos. Encontrei esse trabalho pelo LinkedIn e apresentei 
meu portfólio usando os projetos que criei no Humber. 

Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA 
Certifcados e diplomas 

Emergency Telecommunications‡ 

ET011 
1 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Fire Services 
FS211 

4 Inglês, matemática e 
biologia/química. 

** Setembro – North 

Police Foundations 
11071 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro – Lakeshore 

11 CATÁLOGO INTERNACIONAL DO HUMBER 2020/2021

   

   
 

 

 

  

    

   
 

 

   

   

 

 

   

 

   

 

 

 

  

  
 

 

 

  

Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. ††Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam 
*Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. 

saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de ‡Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de 
impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as pós-graduação no Canadá. 
informações completas. **Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores 

&Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de referentes a esses programas. 
pós-graduação no Canadá. ◊Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. 

^^As colocações profssionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas Nem todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. 
como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as 
descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 



Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

MODA E ESTÉTICA 
Certifcados e diplomas 

Cosmetic Management 
21781 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro – North 

Esthetician/Spa Management 
20871 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Fashion Arts and Business 
FA211 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Bacharelados 
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Fashion Management (Bachelor of Commerce) 8 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 
22101 

Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

FUNDAMENTOS E TREINAMENTO LINGUÍSTICO 
Certifcados e diplomas 

Art Foundation 
04691 

2 Inglês. $ 15.874 Setembro _ Lakeshore 

Design Foundation 
09151 

2 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro _ North 

English for Academic Purposes (EAP)‡ 

09371 
1-4 $ 3.329,25 Admissão contínua _ Lakeshore 

Media Foundation 
09501 

2 Inglês. $ 15.874 Setembro _ North 

Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas 
and Degrees 
PH111 

2 Inglês. Teste de admissão. $ 15.874 Setembro _ North 

Andrea Farias, Bogotá, Colômbia 

ONTARIO COLLEGE CERTIFICATE, EAP 

O programa de EAP melhorou minha escrita e fala e, agora, me sinto mais confante ao falar com 
as pessoas. Os professores também me ensinaram sobre questões globais atuais e também sobre 
a sociedade, a cultura e os negócios canadenses. Além de desenvolver minhas habilidades em 
inglês, agora tenho habilidades de apresentação melhores e aprendi a usar o estilo APA, que 
será muito útil assim que eu iniciar meu diploma em Business Management no Humber. 

Confra a história de Andrea: 
https://youtu.be/Ptr_hOptmjY 
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Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

SAÚDE E BEM-ESTAR 
Certifcados e diplomas 

Biotechnology 
BT211 

4 Inglês, matemática, biologia, 
química. 

$ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Fitness and Health Promotion 
10331 

4 Inglês, matemática, biologia ou 
química ou ciência do exercício 
ou introdução à cinesiologia. 

$ 15.874 Setembro/janeiro/ 
maio 

Colocação profssional North 

Food and Nutrition Management 
14151 

4 Inglês, matemática, biologia. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Massage Therapy 
14201 

6 Inglês, biologia ou química ou 
física ou ciência do exercício 
ou introdução à cinesiologia. 

$ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Nutrition and Healthy Lifestyle Promotion 
10231 

4 Inglês, matemática, biologia. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Occupational Therapist Assistant & Physiotherapist 
Assistant 
07751 

4 Inglês, biologia. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Pharmacy Technician 
07731 

4 Inglês, matemática, biologia, 
química. 

$ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Practical Nursing 
07041 

4 Inglês. Teste de admissão. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Traditional Chinese Medicine Practitioner 
TC311 

6 Inglês, biologia, química/física. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Bacharelados 

Nursing – Regular (Bachelor of) 
University of New Brunswick collaborative 
07061 

8 Inglês, matemática, biologia, 
química. 

$ 19.807 Setembro Colocação profssional North 

Workplace Health and Wellness 
(Bachelor of Health Sciences) 
WW411 

8 Inglês, biologia. $ 18.910 Setembro Colocação profssional North 

Amiirah Bibi Edoo, Vacoas, Ilhas Maurício 

DIPLOMA, BIOTECHNOLOGY 

A ciência sempre foi minha paixão. Foi por isso que decidi buscar uma carreira em pesquisa e 
desenvolvimento. Nosso laboratório está equipado com as últimas tecnologias e o Diploma em  
Biotechnology inclui aulas teóricas e práticas laboratoriais. Minha formação no Humber College 
me ajudou a conquistar um emprego como microbióloga em um laboratório de pesquisa e 
desenvolvimento logo após minha graduação. 

Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

HOTELARIA E TURISMO 
Certifcados e diplomas 

Baking and Pastry Arts Management 
14161 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Culinary Management 
01911 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 
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Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. ††Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam 
*Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. 

saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de ‡Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de 
impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as pós-graduação no Canadá. 
informações completas. **Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores 

&Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de referentes a esses programas. 
pós-graduação no Canadá. ◊Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. 

^^As colocações profssionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas Nem todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. 
como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as 
descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 



Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

Culinary Skills 
14071 

2 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Hospitality – Event Management 
EV211 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Hospitality – Hotel and Restaurant Operations 
Management 
HH211 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Recreation and Leisure Services 
10301 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Tourism – Travel Services Management 
TT211 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Bacharelados 

Hospitality and Tourism Management 
(Bachelor of Commerce) 
22081 

8 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

INFORMAÇÕES, COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA DIGITAL 
Certifcados e diplomas 

3D Modelling and Visual Effects Production& 

11671 
2 Inglês. Portfólio, currículo e 

carta de intenção. 
** Setembro/janeiro – North 

Animation – 3D 
AN311 

6 Inglês. Portfólio e declaração 
por escrito. 

$ 19.807 Setembro – North 

Computer and Network Support Technician 
20421 

4 Inglês, matemática. $ 17.027 Setembro/janeiro – North 

Computer Engineering Technology 
03501 

6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Computer Programmer 
CP211 

4 Inglês, matemática. $ 17.027 Setembro – North 

Game Programming 
11661 

6 Inglês. Matemática. $ 15.874 Setembro – North 

Bacharelados 

Digital Communications (Bachelor of) 
DC411 

8 Inglês. $ 19.807 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

International Development (Bachelor of) 
22251 

8 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Thai Bao Ta,  Hai Phong, Vietnã 

DIPLOMA, CULINARY MANAGEMENT 

As lições do programa são muito detalhadas e aprendemos tudo, desde 
as habilidades básicas, como usar cada faca corretamente e a criar um 
prato corretamente até as tendências emergentes no Canadá. Também 
participamos de muitos eventos realizados pelo Humber e eles nos dão 
a oportunidade de nos conectarmos com a indústria gastronômica, 
incluindo os melhores chefs do país. Frequentemente, os alunos 
participam de competições no campus, nacionais e internacionais, o 
que nos dá a oportunidade de mostrar nossas habilidades e técnicas. 
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Kimone Smith, Santo André, Jamaica 

BACHELOR, DIGITAL COMMUNICATIONS 

Durante minha visita ao Canadá, tive a oportunidade de visitar o campus e adorei o 
campus de Lakeshore por ser tão lindo e diversifcado. Ao decidir fazer um programa, 
eu sabia que eu queria um que me permitisse ser criativa, pensar de forma alternativa 
e me dar experiência prática. O bacharelado em Digital Communications é muito 
amplo e abrange uma variedade de habilidades necessárias na indústria de mídia. 
Aprendemos HTML, fotografa, videografa, escrita, mídia social, marketing e muito mais. 

Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

ESTUDOS JURÍDICOS E LEGAIS 
Certifcados e diplomas 

Community and Justice Services 
11171 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Law Clerk 
02031 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro/ 
maio 

Colocação profssional North 

Paralegal Education 
21501 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Protection, Security and Investigation 
24201 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro – Lakeshore 

Bacharelados 

Criminal Justice, Bachelor of Social Science 
CJ411 

8 Inglês. $ 18.910 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Paralegal Studies, Bachelor of Applied Arts 
22011 

8 Inglês. $ 18.910 Setembro Colocação profssional Lakeshore 
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Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. ††Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam 
*Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. 

saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de ‡Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de 
impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as pós-graduação no Canadá. 
informações completas. **Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores 

&Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de referentes a esses programas. 
pós-graduação no Canadá. ◊Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. 
^^As colocações profssionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas Nem todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. 

como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as 
descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 
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Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

MÍDIA, RELAÇÕES PÚBLICAS E MARKETING 
Certifcados e diplomas 

Advertising & Graphic Design 
04701 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Advertising and Marketing Communications 
04621 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Broadcast Television/Videography 
11581 

4 Inglês. Questionário. $ 17.027 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Broadcasting – Radio 
04851 

4 Inglês. $ 17.027 Setembro Colocação profssional North 

Film and Television Production 
04831 

6 Inglês. Amostra de redação 
e questionário. 

$ 18.910 Setembro Colocação profssional North 

Journalism 
04751 

6 Inglês. Amostra de redação. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Marketing, Business 
02411 

4 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro/ 
maio 

Colocação profssional North 

Media Communications 
11681 

4 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profssional North 

Public Relations 
04761 

6 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Bacharelados 

Creative Advertising, (Bachelor of) 
22041 

8 Inglês. Portfólio e amostra 
de redação. 

$ 19.807 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Film and Media Production (Bachelor of) 
FM411 

8 Inglês. Amostra escrita 
e ensaio. 

$ 19.807 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Journalism (Bachelor of) 
22241 

8 Inglês. $ 18.910 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Marketing (Bachelor of Commerce) 
22281 

8 Inglês, matemática. $ 19.807 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Public Relations (Bachelor of) 
22221 

8 Inglês. $ 19.807 Setembro Colocação profssional Lakeshore 
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Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
curso* 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

MÚSICA E ARTES CÊNICAS 
Certifcados e diplomas 

Acting for Film and Television 
10351 

4 Inglês. Audição e cartas 
de referência. 

$ 15.874 Setembro – Lakeshore 

Comedy: Writing and Performance 
12211 

4 Inglês. Audição. $ 15.874 Setembro – Lakeshore 

Music, Introduction to Commercial Jazz Music 
JM1 

2 Inglês. Audição online. $ 15.874 Setembro – Lakeshore 

Theatre Arts – Performance 
04881 

6 Inglês. Audição. $ 18.910 Setembro – Lakeshore 

Theatre Arts – Production 
04891 

4 Inglês. Carta de 
apresentação e currículo. 

$ 15.874 Setembro – Lakeshore 

Bacharelados 

Music (Bachelor of) 
2206 

8 Inglês. Audição. $ 19.807 Setembro/janeiro/ 
maio 

Colocação profssional Lakeshore 

PROFISSÕES ESPECIALIZADAS 
Certifcados e diplomas 

Building Construction Technician 
BC211 

4 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro Educação cooperativa 
(opc)◊ 

North 

Cabinet Making 
30991 

3 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro – North 

Carpentry and Renovation Technician 
CR211 

3 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro – North 

Carpentry and Renovation Techniques 
CR111 

2 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro – North 

Electrical Techniques 
04021 

2 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro/ 
maio 

– North 

Heating, Refrigeration and Air Conditioning Technician 
03271 

4 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro – North 

Heating, Refrigeration and Air Conditioning 
Technology 
03601 

6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Industrial Woodworking Technician 
30891 

3 Inglês, matemática. $ 17.027 Setembro/janeiro – North 

Mechanical Techniques – Millwright 
04991 

2 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro/ 
maio 

– North 

Plumbing Techniques 
03991 

2 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro/ 
maio 

– North 

Welding Techniques 
WT111 

2 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro/ 
maio 

– North 
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Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. 
*Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro 

saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de 
impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as 
informações completas. 

&Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de 
pós-graduação no Canadá. 
^^As colocações profssionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas 

como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as 
descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 

††Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam 
de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. 

‡Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de 
pós-graduação no Canadá. 

**Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores 
referentes a esses programas. 

◊Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. 
Nem todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. 



Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
cursoˆ 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

NEGÓCIOS, CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO 
Arts Administration and 
Cultural Management 
27551 

3 Inglês. Bacharelado ou advanced diploma, 
de preferência em artes, humanidades, 
belas artes ou artes performáticas. Carta 
de apresentação e currículo. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Entrepreneurial Enterprise, 
Business Management 
EE511 

2 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Financial Planning 
20791 

2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Fundraising Management 
FR511 

3 Inglês. Bacharelado ou advanced 
diploma. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Global Business Management 
20841 

4 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro/janeiro/ 
maio 

Colocação profssional Lakeshore 

Human Resources Management 
02541 

2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Insurance Management – Property 
and Casualty 
IM511 

2 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional North 

Professional Accounting Practice 
PA511 

3 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro/janeiro Colocação profssional North 

Project Management 
31521 

3 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro/janeiro/ 
maio 

– North 

Public Administration 
20531 

3 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Research Analyst 
15021 

2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Sport Business Management 
SB511 

2 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional North 

Supply Chain Management 
10151 

2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro/janeiro – North 

SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS 
Addictions and Mental Health 
MH511 

3 Inglês. Diploma de bacharelado, currículo 
e carta de intenção. 

$ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Systems Navigator 
SN511 

2 Inglês. Bacharelado, diploma avançado ou 
diploma na área de saúde ou serviços sociais 
e comunitários ou outra área relacionada à 
saúde ou aos serviços humanos. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional North 

ARTES CRIATIVAS E DESIGN 
Creative Book Publishing ‡ 

12251 
1 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 

ou diploma. Currículo, carta de 
apresentação, ensaio e entrevista. 

$ 17.027 Maio – Lakeshore 

Creative Writing – Fiction, Creative 
Non-Fiction, Poetry ‡ 

12231 

2 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma. Formulário de trabalho em 
andamento, amostra de redação e carta 
de apresentação. 

$ 17.027 Setembro/janeiro/ 
maio 

– Online 

User Experience (UX) Design 
UX511 

2 Inglês. Bacharelado ou advanced diploma. $ 18.910 Setembro Colocação profssional North 

MODA E ESTÉTICA 
Fashion Management and Promotions 
40501 

2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

ONTARIO GRADUATE CERTIFICATES (PÓS GRADUAÇÕES) 
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Nome do programa Semestres Matéria e requisitos 
adicionais†† 

Valores do 
cursoˆ 

Datas de Início Colocação profssional / 
Educação cooperativaˆˆ 

Campus 

FUNDAMENTOS E TREINAMENTO LINGUÍSTICO 
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Teaching English as a Second Language 2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 
(TESL) 
09841 

SAÚDE E BEM-ESTAR 
Exercise Science and Lifestyle 
Management 
14131 

2 Bacharelado em Cinesiologia, Educação 
Física ou Cinética Humana, incluindo 
a conclusão dos seguintes cursos: 
Anatomia Humana; Fisiologia Humana; 
Fisiologia do Exercício – Biomecânica; 
Estatística/Métodos de Pesquisa. 

$ 18.910 Setembro Colocação profssional North 

Regulatory Affairs 
07721 

3 Inglês. Bacharelado em ciências, com 
ênfase em ciência da saúde, farmácia, 
algumas áreas em ciências biológicas 
ou uma área relacionada. Introdução 
em vídeo, estudo de caso e entrevista. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional North 

HOTELARIA E TURISMO 
Advanced Chocolate and 
Confectionery Artistry 
AC511 

2 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma em panifcação e confeitaria 
e administração em artes de confeitaria, 
gestão em gastronomia ou programa de 
aprendiz de cozinheiro. 

$ 17.027 Setembro – North 

Event Management 
40511 

2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Hospitality and Tourism Operations 
Management 
14101 

2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro Colocação profssional North 

INFORMAÇÕES, COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA DIGITAL 
Enterprise Software Development 
ES521 

2 Inglês. Bacharelado em Ciência 
da Computação ou Tecnologia da 
Informação. 

$ 19.807 Setembro – North 

Information Technology Solutions 
IT521 

4 Inglês. Bacharelado. $ 19.807 Setembro/janeiro – North 

Web Development 
11491 

3 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma. 

$ 19.807 Setembro Colocação profssional North 

Wireless Telecommunications 
20331 

2 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma em física, matemática, 
engenharia elétrica ou da computação, 
eletrônica, telecomunicações ou área 
relacionada à engenharia. 

$ 18.910 Setembro/janeiro – North 

Vladislav Milevskiy, Rússia 

ONTARIO GRADUATE CERTIFICATE, 
INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS 

Atualmente trabalho como Desenvolvedor de Soluções de TI no TD Bank. 
Meu programa no Humber me permitiu aprimorar minha experiência e meu 
conhecimento de tecnologias de código aberto e aplicar minhas habilidades 
a desafos existentes de negócios na força de trabalho. Já recebi 7 prêmios 
Spotlight e 1 Starlight desde a minha graduação. A abordagem e os 
tópicos de ensino do Humber são únicos porque incorporam um equilíbrio 
de conhecimento prático e teórico e habilidades de comunicação 
empresarial, enquanto na Rússia era puramente teórico. 
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MÍDIA, RELAÇÕES PÚBLICAS E MARKETING 

North Colocação profssional Setembro/janeiro $ 17.027 

Sociais ou área relacionada. 
ou diploma em Negócios, Ciências 
Inglês. Bacharelado, advanced diploma 3 

PL511 
Paralegal 

DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL 

Campus 
Educação cooperativaˆˆ 
Colocação profssional / Datas de Início 

cursoˆ 
Valores do 

†† adicionais
Matéria e requisitos Semestres Nome do programa 

international.humber.ca

    

    

 

  

  
 

  

 

  

  

  

   

 

  
 

 

    

  

    

  
 

 

  
 

 

 

  
 

    

  
 

  

 

 

International Development 3 Inglês. Bacharelado. Redação. $ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 
20831 

Forensic Identifcation 2 Inglês. Bacharelado, advanced diploma $ 17.027 Setembro – Lakeshore 
FI511 ou diploma. 

ESTUDOS JURÍDICOS E LEGAIS 
Alternative Dispute Resolution 
15061 

2 Inglês. Bacharelado. $ 18.910 Setembro – Lakeshore 

Advertising – Account Management 
15051 

2 Bacharelado ou advanced diploma. 
Carta de apresentação e currículo. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Advertising – Media Management 
20881 

2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Advertising Copywriting 
11621 

2 Inglês. Bacharelado ou advanced diploma. 
Carta de intenção. Portfólio de redação. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Content Strategy 
CS511 

2 Bacharelado, advanced diploma ou 
diploma em uma área relacionada. 

$ 17.027 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Film and Multiplatform Storytelling 
FM511 

2 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Journalism 
JR511 

3 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional North 

Marketing Management 
02241 

2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Post-Production 
10371 

3 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma. Currículo e portfólio. 

$ 18.910 Setembro Colocação profssional North 

Professional Writing and Communications 
PW511 

2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro Colocação profssional Lakeshore 

Public Relations 
04561 

2 Bacharelado. Entrevista, carta de 
intenção e currículo. 

$ 17.027 Setembro/janeiro Colocação profssional Lakeshore 

Radio and Media Production 
RM511 

2 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma. 

$ 17.027 Setembro Colocação profssional North 

Television Writing and Producing 
TW511 

2 Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma. 

$ 17.027 Setembro – Lakeshore 

MÚSICA E ARTES CÊNICAS 
Music Business 
MB511 

2 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
ou diploma. Observação: é um programa 
de três semestres realizado em um 
formato acelerado, com dois semestres. 

$ 17.027 Maio – Lakeshore 

Music Composition ‡ 

MC511 
2 Inglês. Bacharelado, advanced diploma 

ou diploma. Amostra de composição. 
$ 17.027 Setembro – Online 

Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. ††Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam 
*Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. 

saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de ‡Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de 
impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as pós-graduação no Canadá. 
informações completas. **Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores 

&Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de referentes a esses programas. 
pós-graduação no Canadá. ◊Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. Nem 

^^As colocações profssionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. 
como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as 
descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 



 

 

 
 

 

 

  

  
   

  
   

 
 

    
   

   
     

APRENDIZAGEM 
INTEGRADA AO TRABALHO 

CATÁLOGO INTERNACIONAL DO HUMBER 2020/2021

Além do estudo acadêmico em sala de aula, você também tem a 
oportunidade de trabalhar com profssionais da sua área e 
ganhar experiência no mundo real pela integração do aprendizado 
ao trabalho. Dependendo do programa, suas opções podem 
incluir colocações na área, educação cooperativa, estágios ou 
colaboração com o corpo docente do Humber e com parceiros da 
indústria em projetos de pesquisa aplicada. 

Essas experiências de trabalho práticas e diretas ajudam a fazer 
uma ponte entre a sala de aula e a indústria a fm de prepará-lo 
com experiência de trabalho valiosa antes da graduação. 

Na atual economia internacional que muda rapidamente, essa 
é uma vantagem fundamental que dá a você habilidades e 
competências que os empregadores reconhecerão e valorizarão 
imediatamente. Essas oportunidades também o capacitarão para 
pensar criticamente, resolver problemas e se tornar um líder da 
mudança assim que você iniciar sua carreira. 

Liza Korotka, Odessa, Ucrânia 

BACHELOR OF FILM AND MEDIA PRODUCTION 

Desde muito cedo, eu sabia que queria uma carreira na 
indústria de cinema ou televisão. Assim que me formei no ensino 
médio, meus pais e eu começamos a procurar faculdades no 
mundo todo. Escolhemos o Canadá por causa da indústria 
cinematográfca bem estabelecida no país. O que também me 
interessou foi a variedade de cursos práticos e teóricos oferecidos 
pelo Humber e as ótimas resenhas que achei online de outros 
alunos de mídia do Humber. 

Assim que as aulas começaram, eu tive certeza que era o 
programa certo para mim. Os professores têm muita experiência 
e são muito motivadores também. Aprendi o passo a passo da 
produção de um flme, desde a pré-produção até a pós-produção. 
Também desenvolvi outras habilidades, como pensamento crítico 
e gerenciamento de tempo. 

Durante meus estudos no Humber, concluí uma série de 
tarefas e projetos. O projeto do qual mais me orgulho é o meu 
documentário “My Country is Missing”, que é um curta sobre a 
atual situação do meu país, a Ucrânia. O documentário foi muito 
bem recebido por críticos e foi apresentado em vários festivais de 
cinema internacionais, incluindo JAYU Human Rights Film Festival, 
Berlin Lift-Off Film Festival e California Film Awards. 

Veja a história de Liza: 
https://youtu.be/zBXLezgBO8s 
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RESULTADOS DA CARREIRA 
A Humber enfatiza o aprendizado prático voltado para 
a carreira e tem como maior prioridade o sucesso dos 
alunos. Ajudamos os graduados a ter sucesso em suas 
carreiras, contribuir com as comunidades que atendem 
e a serem líderes globais. 

*O indicador-chave de desempenho (KPI) de satisfação do diplomado e empregador para 
o ciclo de pesquisa 2017-2018. Para obter mais informações: www.collegesontario.ca 

dos empregadores acreditam 
que os formados no Humber 
são bem preparados 
para o trabalho* 

dos ex-alunos são 
empregados seis meses 
após a formatura* 

SERVIÇOS DE CARREIRA 
O Centro de Sucesso Profssional e Acadêmico do Humber está 
disponível para todos os alunos atuais e recém-graduados. Nossos 
conselheiros estão disponíveis nos campus North e Lakeshore. 
Além de ajudar a resolver problemas acadêmicos, esses serviços 
podem ajudá-lo com os seguintes tópicos profssionais: 
• Assistência com a busca de emprego 
• Ferramentas de avaliação profssional 
• Vagas de emprego 
• Análise de currículo e carta de apresentação 
• Preparação para entrevistas 
• Conexões com empregadores 
• Estratégias de gestão de carreira 

EVENTOS DE CARREIRA 
Os serviços de carreira organizam eventos durante o ano todo que o 
permitem conhecer empregadores e saber as opções específcas de carreira. 
• Workshops da série Etapas da Carreira para ensinar aos alunos as 

diversas habilidades relacionadas ao trabalho 
• Recrutamento no campus 
• Sessões de informações 
• Oportunidades de contatos profssionais 
• Workshops e palestrantes convidados 

Em janeiro de 2019, a Feira de Profssões foi realizada nos campus 
North e Lakeshore. Mais de 50 empresas conheceram e entrevistaram 
nossos alunos nesse evento de contatos profssionais, incluindo a 
PepsiCo, World Education Services, Apex Systems e Ontario Place 
Corporation. Em colaboração com o corpo docente acadêmico, as feiras 
de emprego são feitas para os alunos com base na área do programa. 
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TRABALHAR ENQUANTO ESTUDA 
Oportunidades de trabalho de meio período estão disponíveis para 
alunos internacionais para trabalhar no campus e fora dele. Você 
pode trabalhar até 24 horas por semana durante o ano letivo e 
pode trabalhar em período integral durante pausas programadas, 
como as férias de inverno e verão e a semana de leitura. 

Trabalhar no campus 
O trabalho no campus ajudará você a adquirir uma valiosa 
experiência de trabalho, aprender sobre os serviços no Humber e 
ganhar mais dinheiro. A maioria dos cargos é relativamente fexível 
para se adaptar aos seus horários de estudo. 

Trabalhar fora do campus 
Trabalhar fora do campus é uma ótima oportunidade de ganhar 
experiência em primeira mão com uma empresa canadense e com 
o ambiente de trabalho. Você precisa ter um visto de estudos válido
que determine que você está apto para trabalhar fora do campus.

Veja mais informações em 
careers.humber.ca/international-students 

VISTO DE TRABALHO APÓS A GRADUAÇÃO 
Se você estiver em um programa de oito meses ou mais, você está 
apto a uma licença de trabalho após a sua graduação (PGWP). 

Para obter mais informações, acesse 
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/ 
study-canada/work/after-graduation/about 

Aman Jain, Mumbai, Índia

GR ADUATE CER TIF ICATE , MARKE TING MAN AGEME NT 
GR ADUATE CER TIF ICATE , ADVERTISING – MEDIA 
MANAGEMENT 

Eu trabalho como Coordenador da Plataforma de Anúncios Digitais 
da Omnicom, uma rede global interconectada de uma empresa 
de comunicações de marketing líder. Trabalho diretamente com 
planejadores de mídia na revisão e manutenção das campanhas 
de mídia digital para melhorar o desempenho e a entrega. 

O centro de serviços de carreira do Humber me ajudou a criar 
meu currículo e me ensinou a usar o LinkedIn com efcácia. 
O componente de estágio no meu programa também me ajudou 
a desenvolver as habilidades necessárias para encontrar um 
emprego após minha graduação. 

Con
http

fra a história de Aman: 
s://youtu.be/biMxOinq9XA 

Lichuan Wen, Yichun, China

DIPLOMA, MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT 

Tudo que aprendi pelo Diploma de Design e Desenvolvimento 
Multimídia foi usado assim que comecei a trabalhar na área. 
Também recebi dois prêmios: The Best of Best Student Showcase 
Award entre 13 instituições de Ontário no Digifest 2015 e o 
prêmio Inspiration Award no Technology Enabled Seminar + 
Showcase from eCampusOntario 2019. 

Como aluno internacional do Humber, trabalhei como estagiário 
no Centro de Ensino e Aprendizagem do Humber College, o que 
se tornou meu emprego de período integral. O mais importante 
é que o tempo que passei no Humber me mostrou que pessoas 
apaixonadas pelo que fazem podem mudar o mundo. 

Confra a história de Lichuan: 
https://youtu.be/XNPFQzo5WYU 

 Evento de contatos profissionais com 
empregadores na Faculdade de Negócios

Mostra final do curso Information Technology Solutions 23 



Alykhan Hajee, Nairobi, Quênia

DIPLOMA, MEDIA COMMUNICATIONS 

Participei do programa Summer Abroad Exchange e fui para a 
Universidade de Parul em Gujarat na Índia por um mês durante 
o verão. Minha viagem me ensinou que fora da bolha em que
vivemos, há experiências muito mais importantes a se viver e
jornadas a se embarcar.

Minha experiência na Índia me permitiu aprender muito sobre a 
cultura e sociedade indiana. Essa viagem me fez pensar de um 
jeito novo e a viver de modo mais positivo. Visitei lugares, como 
o Taj Mahal, o Palácio de Laxmi Vilas, Sursagar Lake e a casa de
Mahatma Gandhi.

OPORTUNIDADES GLOBAIS 
Se você quiser ampliar sua 
experiência de aprendizagem 
internacional ainda mais, 
o Humber oferece a você
oportunidades de viagem,
estudo e amplia seus horizontes.
Enquanto realiza seu programa no Humber, você pode aproveitar 
para explorar outras culturas, aprimorar suas habilidades 
linguísticas e se desafar de maneiras únicas. 

Essas oportunidades globais também ajudam você a ganhar 
experiência de trabalho internacional, criar novas habilidades 
e conexões profssionais e desenvolver uma perspectiva global 
aprofundada valorizada pelos empregadores. A cada ano, mais 
de 700 alunos do Humber viajam o mundo e têm acesso ao apoio 
fnanceiro pelo Student Travel Bursary. 

COLOCAÇÕES PROFISSIONAIS INTERNACIONAIS 
Como parte do seu programa no Humber, você pode escolher 
entre ter uma colocação no Canadá ou no exterior. 

SEMESTRES NO EXTERIOR 
Ganhe créditos no seu programa enquanto estuda em uma de 
nossas instituições parceiras no exterior. 

PROGRAMAS ACADÊMICOS DE VERÃO 
Estude e more no exterior por duas a quatro semanas enquanto 
ganha créditos acadêmicos. 

CERTIFICADO DE CIDADANIA GLOBAL 
Desenvolva habilidades globais, e tenha conhecimento e 
perspectiva com este programa único que acompanha seus 
estudos acadêmicos no Humber. 

GLOBAL SUMMER NO HUMBER 
Aprenda com especialistas e trabalhe com colegas do mundo 
todo em projetos práticos que visam questões globais. 

Alunos do Global Summer explorando Toronto

ALUNOS PARTICIPAM 
DO APRENDIZADO 
GLOBAL DESDE 2010 
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PARTICIPANTES 
DO GLOBAL 
CITIZENSHIP 
CERTIFICATE 

PARCEIROS 
ACADÊMICOS GLOBAIS 
NOS 6 CONTINENTES 

Saiba mais em 
humber.ca/global-opportunities 
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 Dinamarca  Irlanda

 Peru  Vietnã

 Nova Zelândia

 Índia

 Quênia

 Finlândia

Em 2019, os alunos 
do Humber viajaram 
para 46 países a 
estudo e trabalho, 
incluindo: 

ÁUSTRIA 

CHINA 

CROÁCIA 

DINAMARCA 

F INL ÂNDIA 

IRL ANDA 

ÍNDIA 

I TÁL IA 

JAMAICA 

JAPÃO 

QUÊNIA 

PAÍSES BAIXOS 

NOVA ZEL ÂNDIA 

PERU 

SUÉCIA 

TA IWAN 

V IE TNÃ 

REINO UNIDO 

Para onde você irá? 

25 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

iJ 

Dominika Szpunar, Rzeszow, Polônia

BACHELOR OF INTERIOR DESIGN 

Sempre fui criativa e o bacharelado em Interior Design do Humber 
equilibra a criatividade e a técnica. Foi assim que descobri que 
essa era a escolha certa para mim. 

Meus professores em ensinaram a canalizar minhas ideias e 
transformar um projeto a partir de um conceito para um design 
funcional. Além de aprender todas as habilidades técnicas 
essenciais, as tarefas envolveram pensamento lógico, solução 
criativa de problemas e documentação de projetos de grande 
escala, desde o conceito até a documentação de construção. 
Agora, trabalho como designer júnior em uma empresa de 
arquitetura de Toronto. Meu próximo objetivo é me tornar uma 
designer de interiores totalmente certifcada e trabalhar  
em diferentes projetos comerciais, como centros  
comunitários e artísticos. 

26 international.humber.ca

BACHARELADOS NO HUMBER 
Os programas de bacharelado de quatro anos do Humber combinam 
a excelência acadêmica de um bacharelado ao conhecimento prático 
e à experiência voltada para a carreira. 

Alunos de graduação concluem um currículo abrangente que tem 
como base uma teoria de sala de aula especializada, ensinada por 
professores com credenciais acadêmicas excelentes. Você também 
recebe instruções guiadas para a instruções e relevantes para o 
trabalho e tem a oportunidade de desenvolver habilidades práticas 
pela experiência de campo prática e pelo aprendizado integrado 
ao trabalho. É uma combinação única que proporciona um 
entendimento aprofundado da profssão escolhida e o benefício de 
ser um graduado pronto para o trabalho com a experiência prática 
que os empregadores buscam. 

Com 28 programas de bacharelado para escolher, há um caminho 
para você para unir seus pontos fortes e seus interesses e dar a 
você uma vantagem sólida em um mundo competitivo. 

BACHARELADOS COM 
QUATRO ANOS DE DURAÇÃO 
Bachelor of Applied Arts – Paralegal Studies 
Bachelor of Behavioural Science 
Bachelor of Child and Youth Care 
Bachelor of Commerce 

• Accounting
• Digital Business Management
• Fashion Management 
• Finance 
• Healthcare Management 
• Hospitality and Tourism Management
• Human Resources Management
• International Business 
• Management Studies 
• Marketing 
• Supply Chain Management

Bachelor of Community Development 
Bachelor of Creative Advertising 
Bachelor of Design 
Bachelor of Digital Communications 
Bachelor of Film and Media Production 
Bachelor of Health Sciences – Workplace Health and Wellness 
Bachelor of Industrial Design 
Bachelor of Interior Design 
Bachelor of International Development 
Bachelor of Journalism 
Bachelor of Music 
Bachelor of Nursing* 
Bachelor of Public Relations 
Bachelor of Social Science – Criminal Justice 

Para saber mais, acesse  
humber.ca/degrees 

*Programa de graduação colaborativa entre a Universidade de Nova Brunswick e o Humber. 
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INGLÊS PARA FINS 
ACADÊMICOS (EAP) 
O programa de certifcado Inglês para Fins Acadêmicos 
(EAP), oferecido pelo English Language Centre do 
Humber, é um programa preparatório acadêmico 
intensivo em período integral. O programa integra as 
habilidades de leitura, escrita, compreensão auditiva 
e fala com foco acadêmico, voltado especifcamente 
para a entrada em um programa de diploma 
universitário, graduação e pós-graduação ou para o 
desenvolvimento profssional. 

CARACTERÍSTICAS 
• 18 horas por semana de instrução em sala de aula.

Caminho direto de entrada nos Programas Acadêmicos do
Humber para alunos do EAP nível 8.
92% dos alunos do EAP se formam e entram diretamente•
nos Programas Acadêmicos do Humber sem necessidade
de outros exames.

• Acelere a sua aprendizagem e ganhe créditos universitários
relevantes durante o EAP que servirão de ponte para o seu
programa de graduação ou diploma.

• Apoio grátis d

•

e ensino individual.
• Preparação intensiva opcional para a prova do IELTS e

oportunidade de fazer a prova no centro de provas do Humber.
• O valor do curso em 2019–2020 é de $ 3.329,25 CAD

DATAS DE INÍCIO DO EAP, 2019–2020 
Sessão: 1 Sessão: 2 Sessão: 3 

Testes 28 de agosto 23 de outubro 8 de janeiro 

Início 3 de setembro 28 de outubro 13 de janeiro 

Fim 18 de outubro 13 de dezembro 28 de fevereiro 

Sessão: 4 Sessão: 5 Sessão: 6 

Testes 4 de março 29 de abril 24 de junho 

Fim 24 de abril 19 de junho 14 de agosto 

DATAS DE INÍCIO DO EAP, 2020-2021 
Sessão: 1 Sessão: 2 Sessão: 3 

Testes 2 de setembro 28 de outubro 6 de janeiro 

Início 9 de março 4 de maio 29 de junho 

Início 8 de setembro 2 de novembro 11 de janeiro 

Início 8 de março 3 de maio 28 de junho 

Fim 23 de outubro 18 de dezembro 26 de fevereiro 

Sessão: 4 Sessão: 5 Sessão: 6 

Testes 3 de março 28 de abril 23 de junho 

Fim 23 de abril 18 de junho 13 de agosto 

Para saber mais, acesse:  
liberalarts.humber.ca/eap 

NÍVEIS DO EAP 

Nível 1 8 

Nível 5 A2–2 a B1–1 4.0 52 (nenhuma pontuação 8 
abaixo de 13) 

Nível 6 B1–1 a B1–2 4.5 56 (nenhuma pontuação 
abaixo de 14) 

8 

Nível do EAP Estágio do CEFR IELTS TOEFL iBT Semanas de estudo 
não se aplica 2.0 32 (nenhuma pontuação 

abaixo de 8) 
Nível 2 A1–1 a A1–2 2.5 36 (nenhuma pontuação 

abaixo de 9) 
8 

Nível 3 A1–2 a A2–1 3.0 40 (nenhuma pontuação 
abaixo de 10) 

8 

Nível 4 A2–1 a A2–2 3.5 44 (nenhuma pontuação 
abaixo de 11) 

8 

Nível 7 B1–2 a B2–1 5.0 64 (nenhuma pontuação 8 
abaixo de 16) 

Nível 8 B2–1 a B2–2 5.5 72 (nenhuma pontuação 
abaixo de 18) 

8 

OBSERVAÇÃO: a pontuação é válida somente se o teste foi realizado não mais do que um ano 
antes da chegada ao Humber. 

OPÇÕES DE MORADIA 
Moradia no campus 
O Humber fornece moradia para 1.450 alunos em nossos dois campi. 
Devida à disponibilidade limitada de quartos e a natureza altamente 
competitiva do processo seletivo, recomendamos que futuros alunos se 
candidatem com antecedência para terem chances de serem aceitos. 

Assim que você tiver confrmado a sua oferta para estudar  
no Humber, candidate-se online: residence.humber.ca 

OBSERVAÇÃO: a moradia no campus é limitada, e as solicitações são atendidas por ordem de 
chegada. Ao receber um quarto, você terá que efetuar um depósito de $ 500 CAD no Humber 
Residence Department. Os $ 500 CAD não são reembolsáveis; não pague até que um quarto seja 
designado para você. 

Moradia fora do campus 
Há muitas opções para morar fora do campus. Os preços e as 
condições não fazem parte dos valores pagos ao Humber e devem ser 
negociados diretamente pelo aluno com o fornecedor da moradia. 

Para saber mais, acesse: 
places4students.com 

Serviços de estadia em residências 
Se você está procurando um lugar acolhedor para morar a deseja 
acrescentar um elemento enriquecedor à sua vida no Canadá, 
considere a opção da estadia em residências.A estadia em residências 
oferece uma hospedagem coordenada com uma família anftriã local 
como apoio para a transição para a vida no Canadá. 

Para saber mais, acesse: 
OBSERVAÇÃO: o Centro Internacional não  homestayservices.ca 
é responsável pelas informações fornecidas 

canadahomestaynetwork.ca pela estadia em residências e outros sites
homestayplus.ca relacionados a aluguel. 
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REQUISITOS DE ADMISSÃO 
REQUISITOS DE ADMISSÃO† Diplomas/ 

certifcados de graduação 
Bacharelado 

Graduação em 
enfermagem (BN) 

Ontario Graduate Certifcate 
(Pós Graduações) 
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não se aplicaHistórico escolar do ensino médio‡ 3 3 3 

Nível 8 com 80% ou mais 

580 em papel ou 88 IBT 
(nenhum teste abaixo de 22) 

Pontuação mínima: 60–64 

Taxa de candidatura (não reembolsável) $ 75,00 CAD $ 75,00 CAD $ 75,00 CAD $ 75,00 CAD 

Histórico escolar da graduação‡ não se aplica 3 (obrigatório caso o 
aluno tenha um registro 
pós-secundário anterior) 

3 (obrigatório caso o 
aluno tenha um registro 
pós-secundário anterior) 

3 

Humber English For Academic Purposes* 
(EAP) 

Nível 8 com 60% ou mais Nível 8 com 75% ou mais não se aplica 

IELTS* (acadêmico) 6,0 geral (nenhuma 
pontuação abaixo de 5,5) 

6,5 geral (nenhuma 
pontuação abaixo de 6,0) 

7,0 geral (nenhuma 
pontuação abaixo de 6,5) 

6,5 geral (nenhuma 
pontuação abaixo de 6,0) 

TOEFL* 550 em papel ou 80 IBT 
(nenhum teste abaixo de 20) 

560 em papel ou 84 IBT 
(nenhum teste abaixo de 21) 

600 em papel ou 100 IBT 
(nenhum teste abaixo de 21) 

Teste de Cambridge* Cambridge (FCE/CAE/CPE) 
174 (nenhuma pontuação 
abaixo de 167) 

Cambridge (FCE/CAE/CPE) 
180 (nenhuma pontuação 
abaixo de 169) 

Cambridge (FCE/CAE/CPE) 
190 (nenhuma pontuação 
abaixo de 176) 

Cambridge (FCE/CAE/CPE) 
180 (nenhuma pontuação 
abaixo de 169) 

Pearson Language Test Evaluation* (PTE) Pontuação mínima: 53–57 Pontuação mínima: 58–60 não se aplica 

Formulário de candidatura online+ 
international.humber.ca/apply-now 

3 3 3 3 

† Você encontra requisitos adicionais específcos para o programa no site do Humber: humber.ca/program. ‡Todos os históricos escolares devem ser traduzidos para inglês e certifcados 
por tradutor juramentado. 
∆ Pharmacy Technician exige: TOEFL IBT 91, IELTS 6.5; pontuações de faixas/elementos específcos também se aplicam. 
Para ver outras formas de demonstrar profciência em inglês, acesse humber.ca/admissions/how-apply/english-language-profciency-policy. 
Observação: os requisitos de admissão estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 

*As pontuações padronizadas dos testes de língua inglesa podem variar de acordo com o programa e só são válidas por um período de 24 meses a partir da data do teste até o início do programa. 

DATAS DE CANDIDATURA PAGAMENTO DAS TAXAS 
O Humber utiliza a Flywire para oferecer uma forma simples e RECOMENDADAS 
econômica para o pagamento internacional dos valores. Acesse 

A admissão no Humber é um processo competitivo. Alguns programas têm international.humber.ca/payment-options 
vagas limitadas para alunos internacionais e, portanto, recomendamos 
que se candidate logo no início, para ter mais possibilidade de ser 
aceito no programa que é a sua primeira opção. Tenha em mente que 
processaremos candidaturas somente oito a dez meses antes do início 
do período selecionado. Priorizamos as candidaturas que incluem todos 
os documentos necessários para que se tome uma decisão quanto à 
admissão. Leia os requisitos de admissão por país para garantir que todos 
os documentos sejam enviados. Para obter mais informações, acesse 
international.humber.ca/study-at-humber/application-process/apply 
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CAMINHOS  
ACADÊMICOS 
Se você deseja se transferir para o Humber, 
dentro do Humber ou para fora do Humber, 
nós podemos ajudar. Escolha o melhor 
caminho para cumprir as suas metas. 

TRANSFERÊNCIA PARA O HUMBER 
Se você concluiu um curso semelhante em outra 
instituição pós-secundária reconhecida, pode ter direito à 
transferência de créditos para o seu programa no Humber. 

TRANSFERÊNCIA DENTRO DO HUMBER 
O Humber apoia a aprendizagem contínua, e temos 
vários caminhos entre as credenciais para ajudar 
você a encontrar o programa mais adequado. 

Os alunos que se matriculam nos nossos programas de 
diploma podem se transferir para os nossos programas 
de graduação e receber créditos parciais por seus 
estudos anteriores. Tenha em mente que uma redução 
na duração do programa pode infuenciar a duração 
da licença de trabalho do aluno de pós-graduação. 

TRANSFERÊNCIA PARA  
OUTRA INSTITUIÇÃO 
Os formados no Humber podem continuar seus caminhos 
de estudo em outras instituições educacionais em 
outro país ou no Canadá. O Humber tem parceria com 
várias instituições pós-secundárias em Ontário, em 
todo o Canadá e no exterior, permitindo que alunos 
e formados usem suas credenciais do Humber para 
entrar ou avançar em outro programa de estudo. 

No Humber, o ano acadêmico está dividido em três 
semestres: outono, inverno e verão. O semestre de  
outono inicia em janeiro e vai até o fnal de abril. 
O semestre de inverno inicia em setembro e termina em 
dezembro. Além disso, muitos programas são oferecidos 
durante o semestre de verão, que inicia em maio e 
termina em agosto. 

O melhor momento para se candidatar para setembro de 
2020 é em novembro de 2019. Melhor momento para se 
candidatar para janeiro de 2021 é em maio de 2020. 
Melhor momento para se candidatar para maio de 2021 
é em outubro de 2020. 

AS CONDIÇÕES GARANTEM QUE 
OS REQUISITOS EDUCACIONAIS 
MÍNIMOS SEJAM ATENDIDOS 
* Vá para a página do programa 

e insira seu país para ver 
os requisitos de entrada 
específcos do país e outros 
requisitos do programa 

PESQUISE OS PROGRAMAS DO HUMBER 
E CONFIRME A DISPONIBILIDADE 
* Use a nossa ferramenta CAREER FINDER 

em humbercareerfnder.com 
* Acesse international.humber.ca/study-

at-humber/program-availability para 
pesquisar programas e disponibilidade 
do período 

* Conheça nossos campi em humber.ca/ 
futurestudents/tours-events 

CANDIDATAR-SE AO HUMBER 
* Candidate-se em international. 

humber.ca/apply-now 
* Aguarde o processamento, 

que levará pelo menos de 
oito a dez semanas. 

* As candidaturas só serão 
processadas quando todos 
os documentos tiverem 
sido enviados 

RECEBA SUA CARTA DE 
ACEITAÇÃO (LOA) 
* Confrme sua oferta e pague 

os valores do curso até o prazo 
listado na sua LOA 

* Cartas de educação cooperativa 
serão enviadas para todos os 
programas com colocação no 
mercado de trabalho 

STEP #5 

ADMISSÕES  
DO ANO ACADÊMICO 

SIGA ESTAS ETAPAS PARA 
SE CANDIDATAR AO SEU 
PROGRAMA NO HUMBER 

ETAPA 1 

ETAPA 2 

ETAPA 3 

ETAPA 4 

REQUISITOS 

CANDIDATAR-SE 

PARABÉNS! 

BEM-VINDO 
AO HUMBER 

PRÓXIMAS ETAPAS 
* Revise o mural de orientações 

internacionais para ver a lista de 
verifcação e os vídeos informativos 

* Candidate-se a um visto de estudos, 
enviando a carta da proposta e a 
LOA de educação cooperativa 

* Faça upload do seu visto de 
estudos para myhumber.ca 

PRÓXIMAS 
ETAPAS! 
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VIDA ESTUDANTIL 
A vida no Humber oferece várias maneiras 
para dar uma pausa dos estudos, socializar e 
ampliar os horizontes. Nossos serviços e nossa 
comunidade estão aqui para apoiá-lo e garantir 
que você tenha o que precisa para se sentir 
confante e confortável na sua nova aventura. 

ASSESSORES PARA ALUNOS INTERNACIONAIS 
Os assessores para alunos internacionais estão disponíveis em ambos 
os campi para ajudar você a se ajustar ao Humber e para aproveitar 
ao máximo sua experiência. Veja abaixo algumas áreas nas quais eles 
podem ajudar você. 

• Apoio acadêmico
• Orientação sobre a vida no Canadá
• Plano de saúde
• Moradia
• Candidaturas para visto de trabalho e extensões do visto de estudos
• Orientação de colegas
• Gestão fnanceira

HUMBER CONNECT 
Esse programa conecta você a alunos um ano acima e a membros da 
equipe do Humber. Esses orientadores facilitarão sua transição e o 
ajudarão e se adaptar ao campus, à comunidade e à cultura local. 

EMBAIXADORES PARA 
ALUNOS INTERNACIONAIS 
Esses alunos ajudam a orientá-lo sobre todos os aspectos da vida 
estudantil e respondem todas as suas perguntas. Após estudar no 
Humber, por pelo menos um semestre, os alunos internacionais 
podem se inscrever para ser um embaixador. 

CLUBES, EVENTOS E SERVIÇOS DA IGNITE 
O coração e a voz da vida no campus do Humber, IGNITE é uma 
organização estudantil que realiza eventos, gerencia clubes e fornece 
serviços estudantis importantes. Há opções para todos que queiram 
se envolver, conhecer pessoas novas, aprender coisas novas e obter 
experiência de liderança. 

• Mais de 50 clubes estudantis
• Eventos, festas e competições no campus
• Serviços de saúde e bem-estar
• Serviços fnanceiros
• Espaços no campus para estudar, socializar, relaxar, jogar
• Resolução da disputas
• Vagas de emprego e trabalho voluntário
• Oportunidades de gestão estudantil
• Multi-faith Centre

VIAGENS E EVENTOS DO 
INTERNATIONAL CENTRE 
As viagens e os eventos sociais do International Centre são uma 
maneira fantástica de conhecer outros alunos internacionais e 
explorar a cultura, os costumes e a história de Toronto e do Canadá. 
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Entre as viagens feitas recentemente estão pontos turísticos de 
Toronto, incluindo a CN Tower, o Mercado de São Lawrence (eleito 
pela National Geographic como o mercado de alimentos do 
mundo). Também visitamos Montreal, as Cataratas do Niágara e o 
Wonderland do Canadá (o parque de diversões nº 1 do Canadá!) 

CATÁLOGO INTERNACIONAL DO HUMBER 2020/2021

Também oferecemos viagens que mostram a cultura, os costumes e 
a história do Canadá, como um tour dos prédios do Parlamento de 
Ontário e um tour a pé para aprender sobre a histórico de Kensington 
Market, Chinatown e Graffti Alley. 

Hannah Lamberte, Cebu, Filipinas

DIPLOMA, FUNERAL DIRECTOR CLASS 1 (EMBALMING) 

Minha experiência no Humber tem sido ótima até agora. Já fui 
a várias viagens do Humber e já fz vários amigos novos. Já fui a 
uma viagem de ski e na viagem de camping do outono no parque 
Algonquin onde vi as cores das folhas mudando. Eu também 
participei do jantar de natal do International Centre e foi uma 
boa oportunidade de me conectar com os amigos que já havia 
feito. Também me envolvi com várias atividades cocurriculares. 
Me tornei uma líder de orientações, uma orientadora de 
experiência do primeiro ano e um embaixador para alunos 
internacionais. Descobri sobre essas oportunidades pelo centro 
de carreiras e pelo centro de vida estudantil. As conexões que 
fz e habilidades que desenvolvi no Humber são de imenso valor 
para mim e sou muito grata por isso. 

Confra a história de Hannah: 
https://youtu.be/Iqn6n7t0T14 

 Alunos em uma experiência de camping de inverno no parque 
Killarney para aprender habilidades de sobrevivência no inverno.

 Ramnish Kumar de Panjokhara, Índia se tornou o primeiro jogador de 
badminton do Humber a ganhar o campeonato nacional masculino. 31 

A VIDA OFERECE MAIS NO HUMBER 
• Serviços de saúde com pronto-atendimento
• Segurança do campus 24h
• Centro de recursos LGBTQ
• Noites de música, eventos artísticos e celebrações culturais
• Variedade de opções de restaurantes no campus
• Mais de 20 equipes esportivas
• Esportes e torneios intramurais para todos os níveis de habilidade
• Centros de ftness e piscina no campus
• Aulas de ftness gratuitas, como yoga, spin e Zumba
• Treinamento pessoal por profssionais de ftness e

bem-estar certifcados
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REQUISITOS FINANCEIROS 
Valores1 (dois semestres): $ 15.874 – $ 18.910 ou mais 

Outras despesas por ano acadêmico (dois semestres): 

Livros e materiais A partir de $ 2 mil 

Moradia + alimentação (um plano por aluno) 

Estadia em residência com Aproximadamente $ 7.200 – $ 8.800 
alimentação + taxa única de colocação 

Plano de moradia e alimentação Aproximadamente $ 9.000 – $ 11.800 
Aproximadamente $ 4.000 – $ 8.500Moradia alugada 

Transporte A partir de $ 1.250 
(não inclui alimentação) 

Outros A partir de $ 1.250 

Total (sem incluir os valores pagos 
ao Humber) A partir de $ 8.250 – $ 16.050 

Observação: as despesas acima se baseiam na programação de 2019–2020 e estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio.1 Consulte international.humber.ca/fees para ver as informações completas. 

BOLSAS DE ESTUDO 
Bolsas de estudo internacionais de admissão 
O programa de bolsas de estudo internacionais de admissão 
no Humber está atualmente sob análise. Assim que disponíveis, 
publicaremos mais informações em: international.humber.ca/ 
scholarships. 

Bolsas de estudos para Bacharelados 
Todos os alunos que se candidatam a um programa de bacharelado 
no Humber serão automaticamente levados em conta em relação 
às bolsas de estudos. As bolsas de estudos para bacharelado estão 
disponíveis apenas para alunos que não vêm de transferência, 
provenientes diretamente do ensino médio/escola secundária. 
Não é necessário se candidatar à bolsa de estudos. 

Valor GPA necessário* Renovável ** 

$ 4.000 95% ou mais ✔ 

$ 3.500 90% – 94,9% ✔ 

$ 3.000 85% – 89,9% ✔ 

$ 2.000 80% – 84,9% ✔ 

$ 1.500 75% – 79,9% Única 

Bolsas de estudos de bacharelado para formados no EAP 
Os alunos formados no programa English for Academic Purposes 
(EAP) do Humber com um GPA de 80% ou mais no nível 8 que se 
candidatem a um bacharelado estarão aptos para receber uma 
bolsa de estudos única e não renovável de $ 1.500 CAD. 

Para saber mais, acesse 
international.humber.ca/fees 

*A aptidão se baseia nas realizações acadêmicas do aluno do ensino médio. 
**As bolsas de estudo renováveis serão reemitidas caso o aluno obtenha 80% ou mais em 

cada ano do bacharelado. 

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Sukhrab Ayupov, Almaty, Cazaquistão

BACHELOR OF COMMERCE, FINANCE 

Uma das razões que me levou a me candidatar para o Humber 
College foi a participação da instituição no programa CFA Institute 
University Affliation. No momento, estou trabalhando para ter 
um alvará da CFA. No meu último ano, recebi uma bolsa da 
CFA. Quando me formei, passei no exame de nível 1 da CFA e 
atualmente estou trabalhando para conquistar o CFA de nível 
2. No Humber, tive ótimos professores que me ajudaram a
desenvolver habilidades de solução de problemas, me ensinaram
a avaliar os pontos fortes e as limitações e como trabalhar em
projetos complexos e tarefas em um ambiente de trabalho em
equipe. Um dos melhores momentos como aluno foi quando
meu amigo e eu nos tornamos copresidentes do Humber
Finance Association. Essa oportunidade nos ajudou a conhecer
e interagir com outros alunos e nos ofereceu uma chance de nos
conectarmos com profssionais da indústria de empresas, como
TMX Group, UBS, Deloite e Ellis Don.

Após me formar, entrei para o TMX Group como administrador 
dos serviços de atendimento ao cliente. Em setembro, entrarei 
para o Programa Rotativo de Associados no TMX Group, que será 
uma ótima experiência de aprendizagem, pois fortalecerá meu 
entendimento sobre o mercado de capitais canadense. 

As informações deste documento são precisas na data de 30 de junho de 2019. Depois de 30 de junho de 2019, o Humber se reserva o direito de modifcar ou cancelar qualquer 
programa, opção, curso, objetivo do programa, valor e cronograma ou local do campus sem aviso prévio nem prejuízo. O Humber também tem o direito de agendar aulas em qualquer 
horário, de segunda-feira a sábado. Os alunos devem estar cientes de que pode ser necessário ter cursos à noite ou aos sábados. As opções de carreira listadas nesta publicação 
não são uma garantia de emprego. Nossas informações de admissão mais atualizadas estão em nosso site humber.ca, nas páginas do programa de 2020/2021. Para obter mais 
informações, acesse humber.ca/admissions. 
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HORÁRIOS DE VOO 
PARA TORONTO*

Pequim, China 
12,5 horas 

Seoul, Coreia do Sul 
13 horas 

Ho Chi Minh City, Vietnã 
Kiev, Ucrânia 
10 horas 

20 horas 

Manila, Filipinas 
16 horas 

Cidade do México, México 
4,5 horas 

Bogotá, Colômbia 
6 horas 

São Paulo, Brasil 
10 horas 

Kingston, Jamaica 
4 horas 

Lagos, Nigéria 
15 horas 

Nairobi, Quênia 
18 horas 

Istambul, Turquia 
10 horas 

*Somente o tempo estimado de voo 

 O Centro Barrett de Inovação em Tecnologia do Humber, uma unidade com aproximadamente 8.639 metros quadrados 
localizada no Campus North foi criada com base na especialidade do Humber em áreas, como automação, robótica, 
integração de sistemas, teste de experiência do usuário, pesquisa aplicada e aprendizado integrado ao trabalho.
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CN Tower

Rogers Centre

Ripley’s Aquarium

Scotiabank Arena

Hall da Fama do Hóquei

Distillery District

Eaton Centre

Praça Nathan Phillips

Galeria de Arte de Ontário

Chinatown

ROM

Science Centre

Zoológico de Toronto

Canada’s Wonderland

Wild Water Kingdom

Sherway Gardens

Centennial Park

Woodbine Centre

Colonel Samuel Smith
Waterfront Park

Rotas Expressas de Ônibus da TTC
para o Humber

Union Pearson Express

Estação GOLinha de Metrô
da TTC

AEROPORTO INTERNACIONAL
PEARSON DE TORONTO

CAMPUS
NORTH

ATRAÇÕES

CANDIDATE-SE JÁ: 
international.humber.ca/apply-now 

CAMPUS NORTH CAMPUS LAKESHORE 
International Centre International Centre 
Learning Resource Commons, 2nd Floor Room H100A 
205 Humber College Blvd. 3199 Lake Shore Blvd. West 
Toronto, Ontario, Canadá Toronto, Ontario, Canadá 
M9W 5L7 M8V 1K8 

Telefone: Formulário de contato: 
+1 416.675.5067 international.humber.ca/contact 

As informações deste livro são precisas no momento da impressão. Para ver informações atualizadas, acesse international.humber.ca 

https://www.facebook.com/Humber.International
https://twitter.com/HumberGlobal
https://www.facebook.com/humberbrasil/
https://www.youtube.com/user/HumberInternational
https://www.instagram.com/HumberGlobal/
https://vk.com/humbertoronto
https://www.instagram.com/humberbrasil/
https://international.humber.ca
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	Porque o seu futuro é 
	o nosso foco. Há mais de 50 anos, o Humber College é líder mundial em aprendizagem voltada para a carreira. 
	Com 33 mil alunos em período integral, Com 20 equipes esportivas, mais de 
	sendo que 6.500 são alunos internacionais, 50 clubes de alunos, programas de mentoria 
	somos a maior faculdade do Canadá, com e oportunidades globais para uma experiência 
	dois belos campi de última geração. enriquecedora de estudo ou trabalho, o Humber College tem um compromisso com o 
	Nossos programas dão a você a oportunidade 
	Nossos programas dão a você a oportunidade 
	seu sucesso em todos os aspectos da vida.

	de aprender por meio do equilíbrio entre 
	o conhecimento teórico e o prático, com Com nossas oportunidades de aprendizagem ênfase na inclusão das tendências atuais experimentais e diversificadas,desde colocações, do setor e no ensino de habilidades estágios e projetos de pesquisa aplicada e mais, práticas de resolução de problemas. você estará ainda mais perto de ter a carreira dos seus sonhos até o dia da graduação. 
	international.humber.ca 
	Alice Lopes, Minas Gerais, Brasil DIPLOMA, MEDIA COMMUNICATIONS Eu concluí meu bacharelado em Biblioteconomia e Ciências da Informação e meu mestrado em Marketing no Brasil. Apesar de ter uma carreira bem estabelecida, eu sempre quis ter uma experiência no exterior e foi por isso que decidir vir para Toronto. Eu escolhi o Humber College por causa do currículo e das oportunidades de networking oferecidas pelo Diploma em Media Communications. Durante o programa, eu aprendi a produzir e editar fotos e vídeos e
	6,500 + 33,000+ 10,000+ 79% #1 #1 SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES 1* EMPREGO APÓS SEIS MESES 2* ALUNOS INTERNACIONAIS PROGRAMAS COM COLOCAÇÃO PROFISSIONAL ESTÁGIO FORMADOS ANUALMENTE ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL 130+ NACIONALIDADES NO CAMPUS 
	Form

	Maior satisfação do empregador no GTA com 97% Maior taxa de contratação no GTA seis meses após graduação com 85,4% *O indicador-chave de desempenho (KPI) de satisfação do diplomado e empregador para o ciclo de pesquisa 2017-2018. Para obter mais informações: 
	1
	2
	www.collegesontario.ca 

	international.humber.ca 
	international.humber.ca 

	Campus North Campus Lakeshore 
	ESTUDE NO HUMBER 
	ESTUDE NO HUMBER 
	Temos mais de 200 programas integrais e uma ampla variedade de credenciais em uma variedade de áreas de interesse, todas projetadas para atender aos seus objetivos acadêmicos e profissionais. 
	ONTARIO GRADUATE CERTIFICARE (PÓS GRADUAÇÃO) 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Voltado para alunos que já tenham um diploma de bacharel ou credenciais de ensino superior adequadas, um Ontario Graduate Certificate oferecerá a você conhecimento especializado no seu campo de interesse e 

	o preparará para ter sucesso profissional 

	• 
	• 
	Duração de 1 a 2 anos 


	humber.ca/postgrad 
	BACHARELADO 
	• 
	• 
	• 
	Com uma mescla de aprendizagem baseada na teoria e experiências práticas, os alunos irão avançar em um mundo competitivo por meio de graduações focadas na carreira 

	• 
	• 
	Duração de 4 anos 


	humber.ca/degrees 
	ONTARIO COLLEGE ADVANCED DIPLOMA 
	• 
	• 
	• 
	Os alunos participarão de um programa acelerado, específico para a carreira, que prepara para a experiência profissional real 

	• 
	• 
	Duração de três anos 


	humber.ca/full-time-programs 
	ONTARIO COLLEGE DIPLOMA 
	• 
	• 
	• 
	Os estudantes recebem as ferramentas que os tornam preparados para o trabalho ao se formar, por meio de cursos voltados para a carreira e dedicados a várias especialidades profissionais 

	• 
	• 
	A maioria dos programas dura 2 anos 


	humber.ca/full-time-programs 
	ONTARIO COLLEGE CERTIFICATE 
	• 
	• 
	• 
	Com esses certificados de curto prazo, os estudantes podem estabelecer uma base em uma determinada área ou aprimorar as suas qualificações na profissão 

	• 
	• 
	Oito meses (um ano acadêmico) 

	• 
	• 
	A maioria dos programas oferece colocações profissionais 


	humber.ca/full-time-programs 
	CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT 
	• 
	• 
	• 
	Nessas áreas de estudo concentradas, o aluno pode transferir créditos para outra faculdade ou ser contratado e/ou promovido em decorrência do recebimento desse certificado 

	• 
	• 
	Duração de 2 a 3 semestres 


	humber.ca/full-time-programs 
	INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS (EAP) 
	• 
	• 
	• 
	Melhore as habilidades de comunicação em inglês em um programa acadêmico intensivo em período integral 

	• 
	• 
	Oito níveis de estudo (cada nível com sete semanas) com seis datas de admissão por ano 


	liberalarts.humber.ca/eap 
	Toronto: a cidade internacional do Canadá 


	Toronto é uma das maiores cidades multiculturais do mundo e acolhe a todos que visitam, estudam e moram aqui. 
	Toronto é uma das maiores cidades multiculturais do mundo e acolhe a todos que visitam, estudam e moram aqui. 
	Toronto não é apenas um centro cultural e 
	Toronto não é apenas um centro cultural e 
	Toronto não é apenas um centro cultural e 
	Fora da cidade, há muitas atividades ao ar livre para 

	econômico do Canadá, mas também um centro 
	econômico do Canadá, mas também um centro 
	curtir, como trilhas, passeios de bicicletas, esqui 

	internacionalmente reconhecido de negócios, 
	internacionalmente reconhecido de negócios, 
	alpino e maravilhas naturais para explorar, como as 

	pesquisa e inovação, ciências da saúde, mídia e artes. 
	pesquisa e inovação, ciências da saúde, mídia e artes. 
	Cataratas do Niágara. 

	Independentemente da área de estudo escolhida, há excelentes oportunidades para estabelecer sua carreira, fazer contatos na indústria e aprender com profissionais e organizações líderes mundiais. 
	Independentemente da área de estudo escolhida, há excelentes oportunidades para estabelecer sua carreira, fazer contatos na indústria e aprender com profissionais e organizações líderes mundiais. 
	Moderna, acolhedora e cheia de vida, Toronto é uma cidade que abrirá muitas portas para você enriquecer seus estudos e aprender mais sobre você e o mundo. 

	Toronto é uma cidade segura, acessível e vibrante 
	Toronto é uma cidade segura, acessível e vibrante 

	com muito para fazer e experimentar. O centro 
	com muito para fazer e experimentar. O centro 

	pode ser acessado com uma rápida viagem pelo 
	pode ser acessado com uma rápida viagem pelo 

	transporte público, com atrações como a CN Tower, os 
	transporte público, com atrações como a CN Tower, os 

	esportes da liga profissional, shows, museus e a cena 
	esportes da liga profissional, shows, museus e a cena 

	gastronômica emocionante de Toronto. 
	gastronômica emocionante de Toronto. 


	Sect
	Artifact
	Artifact

	Artifact
	Sect
	Artifact

	MAIOR CIDADE A CIDADE MAIS QUALIDADE DE VIDA CONECTIVIDADE DE MELHOR DESTINO DO CANADÁ SEGURA 2 MELHOR CIDADE NA CLASSE MUNDIAL PARA ESTUDAR MAIS DE 3 MILHÕES CLASSIFICADA AMÉRICA DO NORTE.O MAIOR E MAIS 11 MELHOR DE HABITANTES COMO A 1 NA MOVIMENTADO DESTINO URBANO.AMÉRICA DO NORTE.AEROPORTO DO CANADÁ 
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	º
	2 
	º
	ª
	3 
	1 

	Sect
	Artifact
	Form


	1Índice de segurança das cidades em 2017, da Economist Intelligence Unit. 2Ranking de qualidade de vida da Mercer em 2019. 3QS 2019. 
	international.humber.ca 
	international.humber.ca 
	international.humber.ca 


	Figure
	Canadá 
	Canadá 
	Canadá 
	Matt Hamel,

	DIPLOMA, RADIO BROADCASTING 
	Toronto é uma ótima cidade para se viver. Tem muitos shows, festivais e eventos. O mesmo pode ser dito sobre shows de comédia e eventos esportivos. Também recomendo visitar a Chinatown na Avenida Spadina e conferir os ótimos mercados de alimentos lá. 
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	PROGRAMA E REQUISITOS DE ADMISSÃO 
	PROGRAMA E REQUISITOS DE ADMISSÃO 
	CERTIFICADOS, DIPLOMAS E BACHARELADOS Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus TECNOLOGIA APLICADA E ENGENHARIA Certificados e diplomas Architectural Technology 03371 6 Inglês, matemática. $ 18.910 Setembro/janeiro Colocação profissional North Civil Engineering Technology 03351 6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profissional North Construction Engineering Technology CE311 6 Ing
	Form

	Babatunde John Agoro, Abuja, Nigéria ADVANCED DIPLOMA, ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY Após conquistar o Advanced Diploma de Electronic Engineering Technology no Humber College, eu consegui um emprego como técnico do centro de TI na IBM. O aprendizado prático no Humber foi exatamente o que eu precisava ter durante minha entrevista e foi assim que consegui o emprego. O Humber me ajudou a formular meus futuros objetivos profissionais, fornecendo o conhecimento necessário e as práticas da indústria para a mi
	Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam *Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro 
	††

	de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as pós-graduação no Canadá. informações completas. 
	‡

	Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de referentes a esses programas. pós-graduação no Canadá. 
	**
	&

	Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. 
	◊

	As colocações profissionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas Nem todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 
	Form
	^^

	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus NEGÓCIOS, CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO Certificados e diplomas Accounting, Business 02211 4 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro/ maio Colocação profissional North Accounting, Business Administration 02111 6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro/ maio Colocação profissional North Business Administration 02511 6 Inglês, matemática. $ 15.874 Se
	Sang Wan Kim, Incheon, Coreia do Sul DIPLOMA, BUSINESS MANAGEMENT Em 2011, eu terminei minha jornada acadêmica no curso de inglês e decidi me candidatar para o Diploma de Business Management no Humber College. Durante meus estudos no Humber, meus professores me estimularam a compartilhar minhas ideias, expressar minhas opiniões e nunca hesitaram em prestar mais ajuda. O programa é muito abrangente e inclui Business Law, Microeconomics e Financial Accounting que, apesar de ser difícil, acabou sendo uma das m
	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus CRIANÇAS E JOVENS Certificados e diplomas Child and Youth Care CY311 6 Inglês, matemática. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profissional Lakeshore Child and Youth Care – Accelerated CY321 4 Inglês. Bacharelado, advanced diploma ou diploma. $ 22.908 Setembro Colocação profissional Lakeshore Early Childhood Education 07911 4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro/
	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS Certificados e diplomas Developmental Services Worker 01101 4 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profissional Lakeshore Developmental Services Worker – Accelerated 10401 3 Inglês, bacharelado ou advanced diploma. $ 15.874 Setembro Colocação profissional Lakeshore Funeral Director Class 1 (Embalming) FD211 5 Inglês. Carta de int
	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus ARTES CRIATIVAS E DESIGN Certificados e diplomas Graphic Design 11571 6 Inglês. $ 18.910 Setembro Colocação profissional North Graphic Design for Print and Web& GR911 2 Inglês. Portfólio, currículo e carta de intenção. $ 9.704,38 Setembro/janeiro – North Interior Decorating 31511 4 Inglês. $ 17.027 Setembro/janeiro Colocação profissional North Multimedia Desig
	Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam *Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro 
	††

	de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as pós-graduação no Canadá. informações completas. 
	‡

	Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de referentes a esses programas. pós-graduação no Canadá. 
	**
	&

	Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. 
	◊

	As colocações profissionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas Nem todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 
	Form
	^^

	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus MODA E ESTÉTICA Certificados e diplomas Cosmetic Management 21781 4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro – North Esthetician/Spa Management 20871 4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profissional North Fashion Arts and Business FA211 4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profissional North Bacharelados 
	Fashion Management (Bachelor of Commerce) 
	8 
	Inglês, matemática. 
	$ 18.910 
	Setembro/janeiro 
	Colocação profissional 
	Lakeshore 
	22101 
	Figure
	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus FUNDAMENTOS E TREINAMENTO LINGUÍSTICO Certificados e diplomas Art Foundation 04691 2 Inglês. $ 15.874 Setembro _ Lakeshore Design Foundation 09151 2 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro _ North English for Academic Purposes (EAP)‡ 09371 1-4 $ 3.329,25 Admissão contínua _ Lakeshore Media Foundation 09501 2 Inglês. $ 15.874 Setembro _ North Pre-Health Sciences Path
	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus SAÚDE E BEM-ESTAR Certificados e diplomas Biotechnology BT211 4 Inglês, matemática, biologia, química. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profissional North Fitness and Health Promotion 10331 4 Inglês, matemática, biologia ou química ou ciência do exercício ou introdução à cinesiologia. $ 15.874 Setembro/janeiro/ maio Colocação profissional North Food and Nutr
	Amiirah Bibi Edoo,Vacoas, Ilhas Maurício DIPLOMA, BIOTECHNOLOGY A ciência sempre foi minha paixão. Foi por isso que decidi buscar uma carreira em pesquisa e desenvolvimento. Nosso laboratório está equipado com as últimas tecnologias e o Diploma em  Biotechnology inclui aulas teóricas e práticas laboratoriais. Minha formação no Humber College me ajudou a conquistar um emprego como microbióloga em um laboratório de pesquisa e desenvolvimento logo após minha graduação. 
	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus HOTELARIA E TURISMO Certificados e diplomas Baking and Pastry Arts Management 14161 4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profissional North Culinary Management 01911 4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profissional North 
	Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam *Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro 
	††

	de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as pós-graduação no Canadá. informações completas. 
	‡

	Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de referentes a esses programas. pós-graduação no Canadá. 
	**
	&

	Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. 
	◊

	As colocações profissionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas Nem todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 
	Form
	^^

	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus Culinary Skills 14071 2 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profissional North Hospitality – Event Management EV211 4 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profissional North Hospitality – Hotel and Restaurant Operations Management HH211 4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profissional North Recreation and Leisure Services 10301 4 Inglês. $ 15.
	Kimone Smith, Santo André, Jamaica BACHELOR, DIGITAL COMMUNICATIONS Durante minha visita ao Canadá, tive a oportunidade de visitar o campus e adorei o campus de Lakeshore por ser tão lindo e diversificado. Ao decidir fazer um programa, eu sabia que eu queria um que me permitisse ser criativa, pensar de forma alternativa e me dar experiência prática. O bacharelado em Digital Communications é muito amplo e abrange uma variedade de habilidades necessárias na indústria de mídia. Aprendemos HTML, fotografia, vid
	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus ESTUDOS JURÍDICOS E LEGAIS Certificados e diplomas Community and Justice Services 11171 4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profissional Lakeshore Law Clerk 02031 4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro/ maio Colocação profissional North Paralegal Education 21501 4 Inglês. $ 15.874 Setembro/janeiro Colocação profissional North Protection, Security and In
	Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam *Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro 
	††

	de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as pós-graduação no Canadá. informações completas. 
	‡

	Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de referentes a esses programas. pós-graduação no Canadá. 
	**
	&

	Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. 
	◊

	As colocações profissionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas Nem todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 
	Form
	^^

	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus MÍDIA, RELAÇÕES PÚBLICAS E MARKETING Certificados e diplomas Advertising & Graphic Design 04701 4 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profissional Lakeshore Advertising and Marketing Communications 04621 4 Inglês. $ 15.874 Setembro Colocação profissional Lakeshore Broadcast Television/Videography 11581 4 Inglês. Questionário. $ 17.027 Setembro/janeiro Colocação
	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do curso* Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus MÚSICA E ARTES CÊNICAS Certificados e diplomas Acting for Film and Television 10351 4 Inglês. Audição e cartas de referência. $ 15.874 Setembro – Lakeshore Comedy: Writing and Performance 12211 4 Inglês. Audição. $ 15.874 Setembro – Lakeshore Music, Introduction to Commercial Jazz Music JM1 2 Inglês. Audição online. $ 15.874 Setembro – Lakeshore Theatre Arts – 
	Form

	Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. 
	*Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas. 
	Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de pós-graduação no Canadá. 
	&

	As colocações profissionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 
	^^

	Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. 
	††

	Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de pós-graduação no Canadá. 
	‡

	Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores referentes a esses programas. 
	**

	Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. Nem todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. 
	◊
	Form

	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do cursoˆ Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus NEGÓCIOS, CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO Arts Administration and Cultural Management 27551 3 Inglês. Bacharelado ou advanced diploma, de preferência em artes, humanidades, belas artes ou artes performáticas. Carta de apresentação e currículo. $ 17.027 Setembro Colocação profissional Lakeshore Entrepreneurial Enterprise, Business Management EE511 2 Inglês. Bacha
	Nome do programa Semestres Matéria e requisitos adicionais†† Valores do cursoˆ Datas de Início Colocação profissional / Educação cooperativaˆˆ Campus FUNDAMENTOS E TREINAMENTO LINGUÍSTICO 
	Teaching English as a Second Language 
	2 
	Inglês. Bacharelado. 
	$ 17.027 
	Setembro 
	Colocação profissional 
	Lakeshore (TESL) 09841 
	Lakeshore (TESL) 09841 
	International Development 

	SAÚDE E BEM-ESTAR Exercise Science and Lifestyle Management 14131 2 Bacharelado em Cinesiologia, Educação Física ou Cinética Humana, incluindo a conclusão dos seguintes cursos: Anatomia Humana; Fisiologia Humana; Fisiologia do Exercício – Biomecânica; Estatística/Métodos de Pesquisa. $ 18.910 Setembro Colocação profissional North Regulatory Affairs 07721 3 Inglês. Bacharelado em ciências, com ênfase em ciência da saúde, farmácia, algumas áreas em ciências biológicas ou uma área relacionada. Introdução em víd
	Artifact
	3 
	Inglês. Bacharelado. Redação. 
	$ 17.027 
	Setembro 
	Colocação profissional 
	Lakeshore 
	20831 
	Forensic Identification 
	2 
	Inglês. Bacharelado, advanced diploma 
	$ 17.027 
	Setembro 
	– 
	Lakeshore 
	FI511 
	ou diploma. 
	Artifact
	ESTUDOS JURÍDICOS E LEGAIS Alternative Dispute Resolution 15061 2 Inglês. Bacharelado. $ 18.910 Setembro – Lakeshore 
	Advertising – Account Management 15051 2 Bacharelado ou advanced diploma. Carta de apresentação e currículo. $ 17.027 Setembro Colocação profissional Lakeshore Advertising – Media Management 20881 2 Inglês. Bacharelado. $ 17.027 Setembro Colocação profissional Lakeshore Advertising Copywriting 11621 2 Inglês. Bacharelado ou advanced diploma. Carta de intenção. Portfólio de redação. $ 17.027 Setembro Colocação profissional Lakeshore Content Strategy CS511 2 Bacharelado, advanced diploma ou diploma em uma áre
	Atender aos requisitos mínimos de elegibilidade não garante a admissão. Outros requisitos podem incluir portfólio, audição, carta de intenção, referências, etc., e variam *Os valores do curso se referem a dois semestres (exceto indicação em contrário) e incluem seguro 
	††

	de programa para programa. Visite a página do programa no site para obter detalhes completos. saúde e taxas obrigatórias não relacionadas a esses valores. Os valores são precisos na data de Os alunos que cursam esses programas NÃO estão aptos para a experiência de trabalho de impressão, mas estão sujeitos a alterações. Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as pós-graduação no Canadá. informações completas. 
	‡

	Consulte o site international.humber.ca/fees para ver as informações completas sobre os valores Os alunos que cursam esses programas talvez não estejam aptos para a experiência de trabalho de referentes a esses programas. pós-graduação no Canadá. 
	**
	&

	Consulte o site do programa, já que as colocações de educação cooperativa são disputadas. Nem 
	◊

	As colocações profissionais podem ser obrigatórias ou não, remuneradas ou não, e podem ser designadas todos os alunos terão a oportunidade de participar de uma colocação de educação cooperativa. como educação cooperativa, estágio, trabalho de campo, etc. dependendo do programa. Consulte as descrições completas dos programas no site humber.ca/search/full-time.html para ver os detalhes. 
	Form
	^^

	APRENDIZAGEM INTEGRADA AO TRABALHO 
	APRENDIZAGEM INTEGRADA AO TRABALHO 
	Além do estudo acadêmico em sala de aula, você também tem a oportunidade de trabalhar com profissionais da sua área e ganhar experiência no mundo real pela integração do aprendizado ao trabalho. Dependendo do programa, suas opções podem incluir colocações na área, educação cooperativa, estágios ou colaboração com o corpo docente do Humber e com parceiros da indústria em projetos de pesquisa aplicada. 
	Essas experiências de trabalho práticas e diretas ajudam a fazer uma ponte entre a sala de aula e a indústria a fim de prepará-lo com experiência de trabalho valiosa antes da graduação. 
	Na atual economia internacional que muda rapidamente, essa é uma vantagem fundamental que dá a você habilidades e competências que os empregadores reconhecerão e valorizarão imediatamente. Essas oportunidades também o capacitarão para pensar criticamente, resolver problemas e se tornar um líder da mudança assim que você iniciar sua carreira. 
	Figure
	Liza Korotka, Odessa, Ucrânia BACHELOR OF FILM AND MEDIA PRODUCTION Desde muito cedo, eu sabia que queria uma carreira na indústria de cinema ou televisão. Assim que me formei no ensino médio, meus pais e eu começamos a procurar faculdades no mundo todo. Escolhemos o Canadá por causa da indústria cinematográfica bem estabelecida no país. O que também me interessou foi a variedade de cursos práticos e teóricos oferecidos pelo Humber e as ótimas resenhas que achei online de outros alunos de mídia do Humber. A

	RESULTADOS DA CARREIRA 
	RESULTADOS DA CARREIRA 
	A Humber enfatiza o aprendizado prático voltado para a carreira e tem como maior prioridade o sucesso dos alunos. Ajudamos os graduados a ter sucesso em suas carreiras, contribuir com as comunidades que atendem e a serem líderes globais. 
	*O indicador-chave de desempenho (KPI) de satisfação do diplomado e empregador para o ciclo de pesquisa 2017-2018. Para obter mais informações: www.collegesontario.ca dos empregadores acreditam que os formados no Humber são bem preparados para o trabalho* dos ex-alunos são empregados seis meses após a formatura* 
	SERVIÇOS DE CARREIRA 
	O Centro de Sucesso Profissional e Acadêmico do Humber está disponível para todos os alunos atuais e recém-graduados. Nossos conselheiros estão disponíveis nos campus North e Lakeshore. Além de ajudar a resolver problemas acadêmicos, esses serviços podem ajudá-lo com os seguintes tópicos profissionais: 
	• 
	• 
	• 
	Assistência com a busca de emprego 

	• 
	• 
	Ferramentas de avaliação profissional 

	• 
	• 
	Vagas de emprego 

	• 
	• 
	Análise de currículo e carta de apresentação 

	• 
	• 
	Preparação para entrevistas 

	• 
	• 
	Conexões com empregadores 

	• 
	• 
	Estratégias de gestão de carreira 


	EVENTOS DE CARREIRA 
	Os serviços de carreira organizam eventos durante o ano todo que o permitem conhecer empregadores e saber as opções específicas de carreira. 
	• 
	• 
	• 
	Workshops da série Etapas da Carreira para ensinar aos alunos as diversas habilidades relacionadas ao trabalho 

	• 
	• 
	Recrutamento no campus 

	• 
	• 
	Sessões de informações 

	• 
	• 
	Oportunidades de contatos profissionais 

	• 
	• 
	Workshops e palestrantes convidados 


	Em janeiro de 2019, a Feira de Profissões foi realizada nos campus North e Lakeshore. Mais de 50 empresas conheceram e entrevistaram nossos alunos nesse evento de contatos profissionais, incluindo a PepsiCo, World Education Services, Apex Systems e Ontario Place Corporation. Em colaboração com o corpo docente acadêmico, as feiras de emprego são feitas para os alunos com base na área do programa. 
	TRABALHAR ENQUANTO ESTUDA 
	Oportunidades de trabalho de meio período estão disponíveis para alunos internacionais para trabalhar no campus e fora dele. Você pode trabalhar até 24 horas por semana durante o ano letivo e pode trabalhar em período integral durante pausas programadas, como as férias de inverno e verão e a semana de leitura. 
	Trabalhar no campus 
	O trabalho no campus ajudará você a adquirir uma valiosa experiência de trabalho, aprender sobre os serviços no Humber e ganhar mais dinheiro. A maioria dos cargos é relativamente flexível para se adaptar aos seus horários de estudo. 
	Trabalhar fora do campus 
	Trabalhar fora do campus é uma ótima oportunidade de ganhar experiência em primeira mão com uma empresa canadense e com 
	o ambiente de trabalho. Você precisa ter um visto de estudos válido 
	que determine que você está apto para trabalhar fora do campus. Veja mais informações em 
	careers.humber.ca/international-students 
	Artifact

	VISTO DE TRABALHO APÓS A GRADUAÇÃO 
	Se você estiver em um programa de oito meses ou mais, você está apto a uma licença de trabalho após a sua graduação (PGWP). 
	Para obter mais informações, acesse 
	Artifact

	canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/ 
	study-canada/work/after-graduation/about 
	Aman Jain, Mumbai, Índia GR ADUATE CER TIFICATE , MARKE TING MAN AGEME NT GR ADUATE CER TIFICATE, ADVERTISING – MEDIA MANAGEMENT Eu trabalho como Coordenador da Plataforma de Anúncios Digitais da Omnicom, uma rede global interconectada de uma empresa de comunicações de marketing líder. Trabalho diretamente com planejadores de mídia na revisão e manutenção das campanhas de mídia digital para melhorar o desempenho e a entrega. O centro de serviços de carreira do Humber me ajudou a criar meu currículo e me ens
	Lichuan Wen, Yichun, China DIPLOMA, MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT Tudo que aprendi pelo Diploma de Design e Desenvolvimento Multimídia foi usado assim que comecei a trabalhar na área. Também recebi dois prêmios: The Best of Best Student Showcase Award entre 13 instituições de Ontário no Digifest 2015 e o prêmio Inspiration Award no Technology Enabled Seminar + Showcase from eCampusOntario 2019. Como aluno internacional do Humber, trabalhei como estagiário no Centro de Ensino e Aprendizagem do Humber Col
	Nairobi, Quênia 
	Alykhan Hajee,

	DIPLOMA, MEDIA COMMUNICATIONS 
	Participei do programa Summer Abroad Exchange e fui para a Universidade de Parul em Gujarat na Índia por um mês durante 
	o
	o
	o
	o
	 verão. Minha viagem me ensinou que fora da bolha em que vivemos, há experiências muito mais importantes a se viver e jornadas a se embarcar. 

	Minha experiência na Índia me permitiu aprender muito sobre a cultura e sociedade indiana. Essa viagem me fez pensar de um jeito novo e a viver de modo mais positivo. Visitei lugares, como 

	o 
	o 
	Taj Mahal, o Palácio de Laxmi Vilas, Sursagar Lake e a casa de Mahatma Gandhi. 


	OPORTUNIDADES GLOBAIS 
	OPORTUNIDADES GLOBAIS 
	Se você quiser ampliar sua experiência de aprendizagem internacional ainda mais, 
	oHumber oferece a você oportunidades de viagem, estudo e amplia seus horizontes. 
	oHumber oferece a você oportunidades de viagem, estudo e amplia seus horizontes. 
	Enquanto realiza seu programa no Humber, você pode aproveitar para explorar outras culturas, aprimorar suas habilidades linguísticas e se desafiar de maneiras únicas. 
	Essas oportunidades globais também ajudam você a ganhar experiência de trabalho internacional, criar novas habilidades e conexões profissionais e desenvolver uma perspectiva global aprofundada valorizada pelos empregadores. A cada ano, mais de 700 alunos do Humber viajam o mundo e têm acesso ao apoio financeiro pelo Student Travel Bursary. 
	COLOCAÇÕES PROFISSIONAIS INTERNACIONAIS 
	Como parte do seu programa no Humber, você pode escolher entre ter uma colocação no Canadá ou no exterior. 
	SEMESTRES NO EXTERIOR 
	Ganhe créditos no seu programa enquanto estuda em uma de nossas instituições parceiras no exterior. 
	PROGRAMAS ACADÊMICOS DE VERÃO 
	Estude e more no exterior por duas a quatro semanas enquanto ganha créditos acadêmicos. 
	CERTIFICADO DE CIDADANIA GLOBAL 
	Desenvolva habilidades globais, e tenha conhecimento e perspectiva com este programa único que acompanha seus estudos acadêmicos no Humber. 
	GLOBAL SUMMER NO HUMBER 
	Aprenda com especialistas e trabalhe com colegas do mundo todo em projetos práticos que visam questões globais. 
	Figure
	ALUNOS PARTICIPAM DO APRENDIZADO GLOBAL DESDE 2010 
	Form

	PARTICIPANTES DO GLOBAL CITIZENSHIP CERTIFICATE 
	PARCEIROS ACADÊMICOS GLOBAIS NOS 6 CONTINENTES 
	Saiba mais em 
	humber.ca/global-opportunities 
	Figure
	Em 2019, os alunos do Humber viajaram para 46 países a estudo e trabalho, incluindo: 
	Em 2019, os alunos do Humber viajaram para 46 países a estudo e trabalho, incluindo: 
	ÁUSTRIA CHINA CROÁCIA DINAMARCA FINLÂNDIA IRLANDA ÍNDIA ITÁLIA JAMAICA JAPÃO QUÊNIA PAÍSES BAIXOS NOVA ZELÂNDIA PERU SUÉCIA TAIWAN VIETNÃ REINO UNIDO 

	Para onde você irá? 
	Para onde você irá? 
	Dominika Szpunar, Rzeszow, Polônia BACHELOR OF INTERIOR DESIGN Sempre fui criativa e o bacharelado em Interior Design do Humber equilibra a criatividade e a técnica. Foi assim que descobri que essa era a escolha certa para mim. Meus professores em ensinaram a canalizar minhas ideias e transformar um projeto a partir de um conceito para um design funcional. Além de aprender todas as habilidades técnicas essenciais, as tarefas envolveram pensamento lógico, solução criativa de problemas e documentação de proje



	BACHARELADOS NO HUMBER 
	BACHARELADOS NO HUMBER 
	Os programas de bacharelado de quatro anos do Humber combinam a excelência acadêmica de um bacharelado ao conhecimento prático e à experiência voltada para a carreira. 
	Alunos de graduação concluem um currículo abrangente que tem como base uma teoria de sala de aula especializada, ensinada por professores com credenciais acadêmicas excelentes. Você também recebe instruções guiadas para a instruções e relevantes para o trabalho e tem a oportunidade de desenvolver habilidades práticas pela experiência de campo prática e pelo aprendizado integrado ao trabalho. É uma combinação única que proporciona um entendimento aprofundado da profissão escolhida e o benefício de ser um gra
	Com 28 programas de bacharelado para escolher, há um caminho para você para unir seus pontos fortes e seus interesses e dar a você uma vantagem sólida em um mundo competitivo. 
	BACHARELADOS COM QUATRO ANOS DE DURAÇÃO 
	Bachelor of Applied Arts – Paralegal Studies Bachelor of Behavioural Science Bachelor of Child and Youth Care Bachelor of Commerce 
	• 
	• 
	• 
	Accounting 

	• 
	• 
	Digital Business Management 

	• 
	• 
	Fashion Management 

	• 
	• 
	Finance 

	• 
	• 
	Healthcare Management 

	• 
	• 
	Hospitality and Tourism Management 

	• 
	• 
	Human Resources Management 

	• 
	• 
	International Business 

	• 
	• 
	Management Studies 

	• 
	• 
	Marketing 


	• Supply Chain Management Bachelor of Community Development Bachelor of Creative Advertising Bachelor of Design Bachelor of Digital Communications Bachelor of Film and Media Production Bachelor of Health Sciences – Workplace Health and Wellness Bachelor of Industrial Design Bachelor of Interior Design Bachelor of International Development Bachelor of Journalism Bachelor of Music Bachelor of Nursing* Bachelor of Public Relations Bachelor of Social Science – Criminal Justice 
	Para saber mais, acesse  
	Artifact

	humber.ca/degrees 
	*Programa de graduação colaborativa entre a Universidade de Nova Brunswick e o Humber. 

	INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS (EAP) 
	INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS (EAP) 
	O programa de certificado Inglês para Fins Acadêmicos (EAP), oferecido pelo English Language Centre do Humber, é um programa preparatório acadêmico intensivo em período integral. O programa integra as habilidades de leitura, escrita, compreensão auditiva e fala com foco acadêmico, voltado especificamente para a entrada em um programa de diploma universitário, graduação e pós-graduação ou para o desenvolvimento profissional. 
	CARACTERÍSTICAS 
	• 
	• 
	• 
	18 horas por semana de instrução em sala de aula. 

	• 
	• 
	Caminho direto de entrada nos Programas Acadêmicos do Humber para alunos do EAP nível 8. 

	• 
	• 
	92% dos alunos do EAP se formam e entram diretamente  nos Programas Acadêmicos do Humber sem necessidade  de outros exames. 

	• 
	• 
	Acelere a sua aprendizagem e ganhe créditos universitários relevantes durante o EAP que servirão de ponte para o seu programa de graduação ou diploma. 

	• 
	• 
	Apoio grátis de ensino individual. 

	• 
	• 
	Preparação intensiva opcional para a prova do IELTS e oportunidade de fazer a prova no centro de provas do Humber. 

	• 
	• 
	O valor do curso em 2019–2020 é de $ 3.329,25 CAD 


	DATAS DE INÍCIO DO EAP, 2019–2020 
	Sessão: 1 Sessão: 2 Sessão: 3 
	Testes 
	Testes 
	28 de agosto 
	23 de outubro 
	8 de janeiro 

	Início 3 de setembro 28 de outubro 13 de janeiro 
	Fim 
	Fim 
	18 de outubro 

	13 de dezembro 
	28 de fevereiro 
	Sessão: 4 Sessão: 5 Sessão: 6 
	Testes 
	Testes 
	4 de março 
	29 de abril 

	24 de junho 
	Fim 
	24 de abril 
	19 de junho 
	14 de agosto 
	DATAS DE INÍCIO DO EAP, 2020-2021 
	Sessão: 1 Sessão: 2 Sessão: 3 
	Testes 
	Testes 
	2 de setembro 
	28 de outubro 

	6 de janeiro 
	Início 9 de março 4 de maio 29 de junho 
	Início 8 de setembro 2 de novembro 11 de janeiro 
	Início 8 de março 3 de maio 28 de junho 
	Fim 
	23 de outubro 
	18 de dezembro 
	26 de fevereiro 
	Sessão: 4 Sessão: 5 Sessão: 6 
	Testes 
	Testes 
	3 de março 
	28 de abril 
	23 de junho 

	Fim 
	Fim 
	23 de abril 
	18 de junho 

	13 de agosto 
	Para saber mais, acesse:  
	Figure

	liberalarts.humber.ca/eap 
	NÍVEIS DO EAP 
	Nível 1 
	8 
	Nível 5 
	Nível 5 
	A2–2 a B1–1 

	4.0 
	52 (nenhuma pontuação 
	8 abaixo de 13) 
	Nível 6 B1–1 a B1–2 4.5 56 (nenhuma pontuação abaixo de 14) 8 
	Nível do EAP Estágio do CEFR IELTS TOEFL iBT Semanas de estudo não se aplica 2.0 32 (nenhuma pontuação abaixo de 8) Nível 2 A1–1 a A1–2 2.5 36 (nenhuma pontuação abaixo de 9) 8 Nível 3 A1–2 a A2–1 3.0 40 (nenhuma pontuação abaixo de 10) 8 Nível 4 A2–1 a A2–2 3.5 44 (nenhuma pontuação abaixo de 11) 8 
	Nível 7 
	Nível 7 
	B1–2 a B2–1 

	5.0 
	64 (nenhuma pontuação 
	8 abaixo de 16) 
	Nível 8 B2–1 a B2–2 5.5 72 (nenhuma pontuação abaixo de 18) 8 
	OBSERVAÇÃO: a pontuação é válida somente se o teste foi realizado não mais do que um ano 
	antes da chegada ao Humber. 

	OPÇÕES DE MORADIA 
	OPÇÕES DE MORADIA 
	Moradia no campus 
	O Humber fornece moradia para 1.450 alunos em nossos dois campi. Devida à disponibilidade limitada de quartos e a natureza altamente competitiva do processo seletivo, recomendamos que futuros alunos se candidatem com antecedência para terem chances de serem aceitos. 
	Assim que você tiver confirmado a sua oferta para estudar  no Humber, candidate-se online: OBSERVAÇÃO: a moradia no campus é limitada, e as solicitações são atendidas por ordem de chegada. Ao receber um quarto, você terá que efetuar um depósito de $ 500 CAD no Humber Residence Department. Os $ 500 CAD não são reembolsáveis; não pague até que um quarto seja designado para você. 
	Artifact
	residence.humber.ca 

	Moradia fora do campus 
	Há muitas opções para morar fora do campus. Os preços e as condições não fazem parte dos valores pagos ao Humber e devem ser negociados diretamente pelo aluno com o fornecedor da moradia. 
	Para saber mais, acesse: 
	Artifact

	places4students.com 
	places4students.com 

	Serviços de estadia em residências 
	Se você está procurando um lugar acolhedor para morar a deseja acrescentar um elemento enriquecedor à sua vida no Canadá, considere a opção da estadia em residências.A estadia em residências oferece uma hospedagem coordenada com uma família anfitriã local como apoio para a transição para a vida no Canadá. 
	Para saber mais, acesse: 
	Artifact

	OBSERVAÇÃO: o Centro Internacional não  
	homestayservices.ca 
	homestayservices.ca 

	é responsável pelas informações fornecidas 
	canadahomestaynetwork.ca 
	canadahomestaynetwork.ca 

	pela estadia em residências e outros sitesrelacionados a aluguel. 
	homestayplus.ca 

	Figure
	Form


	REQUISITOS DE ADMISSÃO 
	REQUISITOS DE ADMISSÃO 
	REQUISITOS DE ADMISSÃO† Diplomas/ certificados de graduação Bacharelado Graduação em enfermagem (BN) Ontario Graduate Certificate (Pós Graduações) 
	REQUISITOS DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS 
	não se aplica
	não se aplica
	Histórico escolar do ensino médio‡ 

	3 
	3 
	3 
	Nível 8 com 80% ou mais 
	580 em papel ou 88 IBT (nenhum teste abaixo de 22) 
	Pontuação mínima: 60–64 
	Taxa de candidatura (não reembolsável) 
	Taxa de candidatura (não reembolsável) 
	$ 75,00 CAD 

	$ 75,00 CAD 
	$ 75,00 CAD 
	$ 75,00 CAD 
	$ 75,00 CAD 

	Histórico escolar da graduação‡ não se aplica 3 (obrigatório caso o aluno tenha um registro pós-secundário anterior) 3 (obrigatório caso o aluno tenha um registro pós-secundário anterior) 3 Humber English For Academic Purposes* (EAP) Nível 8 com 60% ou mais Nível 8 com 75% ou mais não se aplica IELTS* (acadêmico) 6,0 geral (nenhuma pontuação abaixo de 5,5) 6,5 geral (nenhuma pontuação abaixo de 6,0) 7,0 geral (nenhuma pontuação abaixo de 6,5) 6,5 geral (nenhuma pontuação abaixo de 6,0) TOEFL* 550 em papel o
	† Você encontra requisitos adicionais específicos para o programa no site do Humber: humber.ca/program. ‡Todos os históricos escolares devem ser traduzidos para inglês e certificados por tradutor juramentado. ∆ Pharmacy Technician exige: TOEFL IBT 91, IELTS 6.5; pontuações de faixas/elementos específicos também se aplicam. Para ver outras formas de demonstrar proficiência em inglês, acesse humber.ca/admissions/how-apply/english-language-proficiency-policy. Observação: os requisitos de admissão estão sujeito
	*As pontuações padronizadas dos testes de língua inglesa podem variar de acordo com o programa e só são válidas por um período de 24 meses a partir da data do teste até o início do programa. 

	DATAS DE CANDIDATURA PAGAMENTO DAS TAXAS 
	DATAS DE CANDIDATURA PAGAMENTO DAS TAXAS 
	O Humber utiliza a Flywire para oferecer uma forma simples e 

	RECOMENDADAS 
	RECOMENDADAS 
	econômica para o pagamento internacional dos valores. Acesse 
	A admissão no Humber é um processo competitivo. Alguns programas têm international.humber.ca/payment-options 
	vagas limitadas para alunos internacionais e, portanto, recomendamos 
	que se candidate logo no início, para ter mais possibilidade de ser 
	aceito no programa que é a sua primeira opção. Tenha em mente que 
	processaremos candidaturas somente oito a dez meses antes do início 
	do período selecionado. Priorizamos as candidaturas que incluem todos 
	os documentos necessários para que se tome uma decisão quanto à 
	admissão. Leia os requisitos de admissão por país para garantir que todos 
	os documentos sejam enviados. Para obter mais informações, acesse 
	international.humber.ca/study-at-humber/application-process/apply 
	28 
	Artifact
	Form


	VIDA ESTUDANTIL 
	VIDA ESTUDANTIL 
	A vida no Humber oferece várias maneiras para dar uma pausa dos estudos, socializar e ampliar os horizontes. Nossos serviços e nossa comunidade estão aqui para apoiá-lo e garantir que você tenha o que precisa para se sentir confiante e confortável na sua nova aventura. 
	ASSESSORES PARA ALUNOS INTERNACIONAIS 
	Os assessores para alunos internacionais estão disponíveis em ambos os campi para ajudar você a se ajustar ao Humber e para aproveitar ao máximo sua experiência. Veja abaixo algumas áreas nas quais eles podem ajudar você. 
	• 
	• 
	• 
	Apoio acadêmico 

	• 
	• 
	Orientação sobre a vida no Canadá 

	• 
	• 
	Plano de saúde 

	• 
	• 
	Moradia 

	• 
	• 
	Candidaturas para visto de trabalho e extensões do visto de estudos 

	• 
	• 
	Orientação de colegas 

	• 
	• 
	Gestão financeira 


	HUMBER CONNECT 
	Esse programa conecta você a alunos um ano acima e a membros da equipe do Humber. Esses orientadores facilitarão sua transição e o ajudarão e se adaptar ao campus, à comunidade e à cultura local. 
	EMBAIXADORES PARA ALUNOS INTERNACIONAIS 
	Esses alunos ajudam a orientá-lo sobre todos os aspectos da vida estudantil e respondem todas as suas perguntas. Após estudar no Humber, por pelo menos um semestre, os alunos internacionais podem se inscrever para ser um embaixador. 
	CLUBES, EVENTOS E SERVIÇOS DA IGNITE 
	O coração e a voz da vida no campus do Humber, IGNITE é uma organização estudantil que realiza eventos, gerencia clubes e fornece serviços estudantis importantes. Há opções para todos que queiram se envolver, conhecer pessoas novas, aprender coisas novas e obter experiência de liderança. 
	• 
	• 
	• 
	Mais de 50 clubes estudantis 

	• 
	• 
	Eventos, festas e competições no campus 

	• 
	• 
	Serviços de saúde e bem-estar 

	• 
	• 
	Serviços financeiros 

	• 
	• 
	Espaços no campus para estudar, socializar, relaxar, jogar 

	• 
	• 
	Resolução da disputas 

	• 
	• 
	Vagas de emprego e trabalho voluntário 

	• 
	• 
	Oportunidades de gestão estudantil 

	• 
	• 
	Multi-faith Centre 


	VIAGENS E EVENTOS DO INTERNATIONAL CENTRE 
	As viagens e os eventos sociais do International Centre são uma maneira fantástica de conhecer outros alunos internacionais e explorar a cultura, os costumes e a história de Toronto e do Canadá. 
	Entre as viagens feitas recentemente estão pontos turísticos de Toronto, incluindo a CN Tower, o Mercado de São Lawrence (eleito pela National Geographic como o mercado de alimentos do mundo). Também visitamos Montreal, as Cataratas do Niágara e o Wonderland do Canadá (o parque de diversões nº 1 do Canadá!) 
	Também oferecemos viagens que mostram a cultura, os costumes e a história do Canadá, como um tour dos prédios do Parlamento de Ontário e um tour a pé para aprender sobre a histórico de Kensington Market, Chinatown e Graffiti Alley. 
	Hannah Lamberte, Cebu, Filipinas DIPLOMA, FUNERAL DIRECTOR CLASS 1 (EMBALMING) Minha experiência no Humber tem sido ótima até agora. Já fui a várias viagens do Humber e já fiz vários amigos novos. Já fui a uma viagem de ski e na viagem de camping do outono no parque Algonquin onde vi as cores das folhas mudando. Eu também participei do jantar de natal do International Centre e foi uma boa oportunidade de me conectar com os amigos que já havia feito. Também me envolvi com várias atividades cocurriculares. Me
	A VIDA OFERECE MAIS NO HUMBER 
	• 
	• 
	• 
	Serviços de saúde com pronto-atendimento 

	• 
	• 
	Segurança do campus 24h 

	• 
	• 
	Centro de recursos LGBTQ 

	• 
	• 
	Noites de música, eventos artísticos e celebrações culturais 

	• 
	• 
	Variedade de opções de restaurantes no campus 

	• 
	• 
	Mais de 20 equipes esportivas 

	• 
	• 
	Esportes e torneios intramurais para todos os níveis de habilidade 

	• 
	• 
	Centros de fitness e piscina no campus 

	• 
	• 
	Aulas de fitness gratuitas, como yoga, spin e Zumba 

	• 
	• 
	Treinamento pessoal por profissionais de fitness e bem-estar certificados 


	REQUISITOS FINANCEIROS 
	REQUISITOS FINANCEIROS 
	Valores1 (dois semestres): $ 15.874 – $ 18.910 ou mais Outras despesas por ano acadêmico (dois semestres): 
	Livros e materiais A partir de $ 2 mil 
	Moradia + alimentação (um plano por aluno) 
	Estadia em residência com Aproximadamente $ 7.200 – $ 8.800 alimentação + taxa única de colocação 
	Plano de moradia e alimentação Aproximadamente $ 9.000 – $ 11.800 
	Aproximadamente $ 4.000 – $ 8.500
	Moradia alugada 
	(não inclui alimentação) 
	Transporte A partir de $ 1.250 

	Outros A partir de $ 1.250 
	Total (sem incluir os valores pagos ao Humber) A partir de $ 8.250 – $ 16.050 
	Observação: as despesas acima se baseiam na programação de 2019–2020 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.1 Consulte ternational.humber.ca/fees para ver as informações completas. 
	in


	BOLSAS DE ESTUDO 
	BOLSAS DE ESTUDO 
	Bolsas de estudo internacionais de admissão 
	O programa de bolsas de estudo internacionais de admissão no Humber está atualmente sob análise. Assim que disponíveis, publicaremos mais informações em: / scholarships. 
	international.humber.ca

	Bolsas de estudos para Bacharelados 
	Todos os alunos que se candidatam a um programa de bacharelado no Humber serão automaticamente levados em conta em relação às bolsas de estudos. As bolsas de estudos para bacharelado estão disponíveis apenas para alunos que não vêm de transferência, provenientes diretamente do ensino médio/escola secundária. Não é necessário se candidatar à bolsa de estudos. 
	Valor GPA necessário* Renovável ** $ 4.000 95% ou mais ✔ $ 3.500 90% – 94,9% ✔ $ 3.000 85% – 89,9% ✔ $ 2.000 80% – 84,9% ✔ $ 1.500 75% – 79,9% Única 
	Bolsas de estudos de bacharelado para formados no EAP 
	Os alunos formados no programa English for Academic Purposes (EAP) do Humber com um GPA de 80% ou mais no nível 8 que se candidatem a um bacharelado estarão aptos para receber uma bolsa de estudos única e não renovável de $ 1.500 CAD. 
	Para saber mais, acesse 
	Artifact

	international.humber.ca/fees 
	*A aptidão se baseia nas realizações acadêmicas do aluno do ensino médio. **As bolsas de estudo renováveis serão reemitidas caso o aluno obtenha 80% ou mais em cada ano do bacharelado. 
	DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
	Sukhrab Ayupov, Almaty, Cazaquistão BACHELOR OF COMMERCE, FINANCE Uma das razões que me levou a me candidatar para o Humber College foi a participação da instituição no programa CFA Institute University Affiliation. No momento, estou trabalhando para ter um alvará da CFA. No meu último ano, recebi uma bolsa da CFA. Quando me formei, passei no exame de nível 1 da CFA e atualmente estou trabalhando para conquistar o CFA de nível 2. No Humber, tive ótimos professores que me ajudaram a desenvolver habilidades d
	As informações deste documento são precisas na data de 30 de junho de 2019. Depois de 30 de junho de 2019, o Humber se reserva o direito de modificar ou cancelar qualquer programa, opção, curso, objetivo do programa, valor e cronograma ou local do campus sem aviso prévio nem prejuízo. O Humber também tem o direito de agendar aulas em qualquer horário, de segunda-feira a sábado. Os alunos devem estar cientes de que pode ser necessário ter cursos à noite ou aos sábados. As opções de carreira listadas nesta pu
	humber.ca

	Artifact
	Artifact
	HORÁRIOS DE VOO PARA TORONTO*Pequim, China 12,5 horas Seoul, Coreia do Sul 13 horas Ho Chi Minh City, Vietnã Kiev, Ucrânia 10 horas 
	Artifact
	20 horas 
	Manila, Filipinas 16 horas 
	Cidade do México, México 4,5 horas Bogotá, Colômbia 6 horas São Paulo, Brasil 10 horas Kingston, Jamaica 4 horas Lagos, Nigéria 15 horas Nairobi, Quênia 18 horas Istambul, Turquia 10 horas 
	*Somente o tempo estimado de voo 
	Figure
	Artifact
	Artifact
	Toronto, Canadá 
	Figure
	CANDIDATE-SE JÁ: 
	CANDIDATE-SE JÁ: 
	international.humber.ca/apply-now 
	CAMPUS NORTH CAMPUS LAKESHORE 
	Form

	International Centre International Centre Learning Resource Commons, 2nd Floor Room H100A 205 Humber College Blvd. 3199 Lake Shore Blvd. West Toronto, Ontario, Canadá Toronto, Ontario, Canadá M9W 5L7 M8V 1K8 
	Form

	HumberGlobal
	Artifact

	Telefone: Formulário de contato: +1 416.675.5067international.humber.ca/contact 
	Form

	Figure
	Figure
	Artifact
	As informações deste livro são precisas no momento da impressão. Para ver informações atualizadas, acesse 
	international.humber.ca 
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