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MENSAGEM DA VICE PRESIDENTE

Nossa Vice President 
diz Olá! 
Olá, Estamos muito felizes que você esteja pensando em estudar no

Conestoga College!

Sou Barbara Fennessy, Vice-Presidente de Pesquisa Aplicada e Educação 

Internacional no Conestoga College. Todos os anos, temos o prazer de 

receber estudantes internacionais, como você, para estudar no Conestoga 

College. Na verdade, mais de 1.700 estudantes internacionais de mais de 70 

países escolhem o Conestoga College para estudar. 

Nós estamos no mercado há muitos anos, desde 1967. Ao longo dos últimos 

50 anos, nosso objetivo tem sido o mesmo: proporcionar uma educação 

de excelente qualidade e incríveis oportunidades sociais e culturais para 

garantir uma experiência maravilhosa dentro e fora de sala de aula.

Nós oferecemos uma ampla variedade de programas com foco no 

desenvolvimento da sua carreira, incluindo certificados, diplomas, pós-

graduação e bacharelado. Muitos envolvem aulas práticas que fornecem uma 

valiosa experiência de trabalho canadense.

Nossa cidade é vibrante, e o nosso campus é seguro e o ambiente amigável. 

Nosso College é comprovadamente uma instituição de ensino superior que 

ajuda os alunos a alcançarem os seus sonhos. 

Nós esperamos vê-lo aqui em breve! 

NOVAS START-UPS

DESDE 2009

1,895

$84,380
RENDA MÉDIA FAMILIAR 

(VS MÉDIA DO CANADÁ $78,870)

AME AONDE   VOCÊ  MORA 

TOP 4
MAIOR POPULAÇÃO DE ONTÁRIO 

(10 DO CANADÁ)



REGIÃO DE WATERLOO

A região de Waterloo é um centro de inovação 

com várias personalidades.

Google “ Waterloo, Ontario “ e você verá: a região é conhecida como o 

Centro de Tecnologia do Canadá. É um centro de inteligência, educação 

e inovação. Nós não estamos nos gabando ( ok, um pouco), mas é um 

fato :  A região de Waterloo está rapidamente se tornando o lugar das 

mentes brilhantes e dos jovens corajosos que vão deixar a sua marca.

Entretanto, a região não é só focada em negócios. Waterloo oferece 

ótimas oportunidades culturais, uma vida noturna agitada, custo de vida 

acessível e transporte público . Fica a apenas uma hora da maior cidade 

da província, Toronto, e do centro turístico, Niagara Falls. Os alunos 

adoram Waterloo pela sua versatilidade, abrangência, oportunidades de 

trabalho e pela comunidade acolhedora.

TAXA DE EMPREGO 

DA REGIÃO (VS MÉDIA 

DE ONTÁRIO 93.2%)

94.6%

CUSTO DE VIDA 20%

ABAIXO DA MÉDIA DO CUSTO 

DE VIDA EM ONTÁRIO

20%

AME AONDE   VOCÊ  MORA PROVINCE 
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CAMPUS

ALUNOS DE  

PERÍODO INTEGRAL

12,500+Գ
ESTUDANTES INTERNACIONAIS 

(MAIS DE 70 PAÍSES)

PROGRAMAS (INCLUINDO 14  

PROGRAMAS DE BACHARELADO)

2,300+ 200+ 
PROGRAMSq n

PROGRAMAS DE ESTÁGIO  

(3600+ DE ESTUDANTES INSCRITOS)

TI E EMPREGOS  

RELACIONADOS

3,000+ b 55 CO-OP  
PROGRAMS

2015 TAXA DE EMPREGABILIDADE 

(DENTRO DOS 6 MESES DE FORMADO)

87%

AME 
AONDE 

VOCÊ 
ESTUDA 
Nossos campos foram 

desenhados levando em conta 
sua qualidade de vida.

Neste momento, são 12.000 estudantes em período integral e 30.000 estudantes de 
cursos complementares, aprendendo e evoluindo em um dos nossos 8 campi e centros 
de formação. A nossa abordagem é única: turmas pequenas, aulas práticas e ensino 
baseado em projetos. Assim, embora os campus estejam em expansão, as oportunidades 
de aprendizado são sempre direcionadas. O que leva o Conestoga aos mais altos índices 
de satisfação dos alunos graduados em Colleges em Ontário – nossos alunos gostam 
daqui!



Se você está 
pensando em estudar 
no Conestoga College, 
veja os custos abaixo.

INVESTINDO 
NO SEU 

FUTURO

2017-2018 Investimento para Estudantes Internacionais (por ano)

Diploma/Graduação/ Programas de Certificado (excluindo Enfermagem)  
(dólares canadenses) 

C$11,900

Programas de Licenciatura 
(e Enfermagem)

C$13,200

Inglês para fins acadêmicos
(4 meses)

C$5,250

Inglês para fins acadêmicos 
(2 meses)

C$2,625

*A estimativa do custo de vida são valores 
para serem usados apenas como um 
guia, e são sujeitos a alteração. 

C$10,000+ /ANO

Incluindo aluguel e refeições
(Valores dependem da preferência 
de cada um)

C$2,370+ /ANO

Taxas extras
(Valores dependem dos requisitos dos seus 
programas, excluindo inglês para fins acadêmicos)

Custo de vida estimado*

SOLICITE UMA BOLSA DE ESTUDOS
Nós oferecemos mais de 100 bolsas de estudo e mais de 25 prêmios para estudantes internacionais a 

cada ano. Saiba mais e inscreva-se em:  conestogac.on.ca/international/scholarships

100+
BOLSAS DE ESTUDO PARA FUTUROS 

ESTUDANTES INTERNACIONAIS 

25+
PRÊMIOS DISPONÍVEIS PARA  OS NOSSOS ATUAIS 

ESTUDANTES INTERNACIONAIS 

Valores sujeitos a alteração



Nosso departamento internacional oferece apoio 

desde o momento da sua matrícula até o dia da 

sua formatura.

É tão importante para nós como é para você, que você se sinta acolhido enquanto 

estiver aqui. O Conestoga College oferece uma série de serviços para que a sua 

experiência na região de Waterloo, seja a mais agradável possível. Saiba mais em: 

conestogac.on.ca/international/services

NÓS ESTAMOS 
JUNTOS NISSO!

Requisitos para a matrícula:  

(varia de acordo com cada programa, por favor verificar os detalhes em nosso website)

Antes de você chegar:

• Suporte na matrícula

• Serviço de transfer no 
aeroporto

• Acomodação

Quando você chegar:

• Suporte na sua chegada 
e inscrição

• Orientação

Enquanto você estuda:

• Orientadores para os alunos

• Áreas de aprendizado 
compartilhada 

• Conselheiros

• Atletismo

• Acessibilidade

• Serviços de saúde

• Serviços de informática 

• Biblioteca

• Segurança

• Atividades recreativas

Quando você estiver 
procurando trabalho:

• Feiras de trabalho

• Carreira e suporte nos 
programas com estágio

• Workshops, orientação e 
sessões informativa

 DIPLOMA                                                           
(EXCLUINDO ENFERMAGEM)                           

6.0 IELTS / 80 TOEFL
(NENHUMA BANDA ABAIXO DE 5.5)

LICENCIATURA 
(INCLUINDO GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM)

6.5 IELTS / 88 TOEFL
(NENHUMA BANDA ABAIXO DE 6.0) 

PÓS-GRADUAÇÃO
(EXCLUINDO PROGRAMAS DE TI / ENGENHARIA)

6.5 IELTS / 88 TOEFL
(NENHUMA BANDA ABAIXO DE 6.0)  

Documentos para a matrícula de estudantes internacionais: 

1. Formulário de inscrição preenchido disponível no nosso portal: 
 www.conestogac.on.ca/international/app/index

2.  Tradução do diploma e histórico escolar do Ensino Médio e 
 Faculdade (*em inglês ou traduzido para o inglês) 

3.  Cópia do resultado do TOEFL ou IELTS ou o pedido de 
 matrícula para o inglês no Conestoga. 

*todos os  documentos traduzidos devem ser juramentados e devem 
ser submetidos junto aos documentos originais em português. 

Requisitos do inglês:



 “Escolher o Conestoga foi 
uma das melhores decisões 
que tomei na minha vida. Eu 
conheci um monte de gente 

bacana e aprendi muitos 
valores que vão me ajudar 

no futuro”

DEEP PESSI 

 “Foi ótimo ter a 
oportunidade de fazer o meu 
programa de pós-graduação 

no Canadá. Eu estava com 
tanto medo de voltar para 
a escola, pois pensei que 
não seria capaz, mas com 

muito esforço e todo o apoio 
oferecido pelo Conestoga, 

eu pude concluir meu curso. 
Após o estágio, me formei e 
fui contratada para trabalhar 

período integral.”

ALLINE MOTA  

O Conestoga College ajuda nossos estudantes a 
brilharem – no campus, no trabalho e na vida.

BRILHE. 

“No meu programa, 
temos acesso à uma loja 

de máquinas que me 
ajuda a obter uma série 
de experiências práticas. 

Nossos professores 
são muito agradáveis 
e pacientes, e os meus 
colegas também são 

muito amigáveis. O meu 
coordenador me ajudou 

a melhorar as minhas 
habilidades em entrevistas e 
com isso eu pude conseguir 

uma ótima oportunidade 
de estágio. O escritório 

internacional geralmente 
organiza uma série de 

atividades, o que é fantástico 
para os estudantes 

internacionais conhecerem 
mais do Canadá”

RUIYU WU  

“Pode ser realmente 
assustador tentar algo novo! 
Com o apoio do Conestoga, 
você não irá sentir o peso da 
mudança e vai atingir seus 

objetivos. Minha experiência 
no Conestoga College foi 
muito além de ler teorias 
e fazer exercícios, lidava 

com situações da vida real 
relacionadas a minha área de 
atuação e debatia soluções 

com os meus colegas de 
turma.”

DIOGO FEKETE   



Conecte conosco

Nós vamos adorar ouvir de você.
Pergunte, busque mais informações, ou até 
mesmo agende um tour nos nossos campi.

conestogac.on.ca/international

Facebook: /Conestoga.College.International 

Se você está vindo ao Canadá, dê uma 
passada aqui. Nós amamos visitas!

Você poderá nos encontrar no “Welcome 
Centre” no segundo andar Segunda a sexta-
feira, 8:30h às 16:30h

Conestoga College

299 Doon Valley Drive, 
Kitchener, Ontario N2G 4M4, Canada PORTUGUESE_2017


