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O programa Campus Canadá da Global Exchange International 
oferece opções diversas que se ajustam às necessidades e 

recursos econômicos de nossos intercambistas, abrindo 
oportunidades completas para que o sonho de cursar uma 

universidade no Canadá se torne realidade.Programa
Campus Canadá

Te convidamos a entrar em contato com nossos analistas de admissão para 
conhecer mais sobre nossos programas e serviços. Consulte-nos através do 

site www.globalexchangeint.com.br



Você poderá viver sua melhor experiência, que será única e
enriquecedora, com a oportunidade de frequentar uma das
mais reconhecidas universidades canadenses. Com a Global
Exchange International você poderá estudar na UNIVERSITY
CANADÁ WEST (Vancouver, British Columbia) e fazer parte
de todas as atividades curriculares e extracurriculares do
Campus, participando de uma fraternidade, grupo ou
organização da qual participam estudantes do mundo todo,
os quais você conhecerá e compartilhará de sua cultura. 

Programa
Campus Canadá

O programa na UCW não proporciona acomodação ou
serviços de reserva de acomodação, porém te oferecemos
opções de excelente custo x benefício para morar em
Vancouver.



Ajudamos brasileiros interessados em cursar faculdade
em Comércio, Negócios, Comunicação ou Artes, assim
como mestrado em Administração de Empresas no
exterior, de maneira segura, contando com o respaldo
internacional de uma universidade de renome global.
Conheça os detalhes e requisitos consultando um
assessor da Global Exchange International.

Do que se trata o 
programa Campus 

Canada?



A possibilidade de viver o sonho canadense está aberta
para as pessoas que cumpram os requisitos e que
queiram melhorar seu currículo. O programa Campus
Canada também oferece a oportunidade para que os
estudantes busquem bolsas de estudo e estágios
profissionais em empresas locais.

Do que se trata o 
programa Campus 

Canada?

Consulte também com seu assessor da Global Exchange International sobre 
o programa MBA Foundation.  Somos Sua Melhor Experiência! 



Com a Global Exchange International você 
irá estudar na University Canada West, 

localizada no centro de Vancouver, e que 
atrai  estudantes de mais de 52 países. A 

universidade oferece um ambiente de 
aprendizado dinâmico, um alto nível de 
atenção pessoal, valores competitivos e 
bolsas de estudo para os alunos mais 

destacados.

University Canada West

Consulte também com seu assessor da Global Exchange International sobre 
o programa MBA Foundation.  Somos Sua Melhor Experiência! 



A universidade está localizada em uma das 
melhores cidades para se viver no mundo, 
rodeada de corporações de renome que irão 
alavancar as possibilidades para que os 
estudantes tenham uma experiência rica na 
indústria escolhida, com o fim de prepara-los 
para carreiras de sucesso após a conclusão. 
Sony, Microsoft, Amazon e outras 
empresas multinacionais contam com 
escritórios em Vancouver.

University Canada West



A Global Exchange International oferece oportunidades que auxiliam no 
crescimento pessoal e profissional dos brasileiros.
A University Canada West oferece quatro ciclos por ano, portanto um estudante 
focado pode completar seu curso com maior velocidade do que em muitas 
universidades tradicionais. O corpo docente da instituição é composto por pessoas 
apaixonadas, que desejam melhorar a vida de seus alunos com a educação.

University Canada West

Te convidamos a contatar nossos assessores internacionais e conhecer mais informações sobre nossos 
programas e serviços. Consulte-nos em www.globalexchangeint.com.br



Diploma do ensino médio ou equivalente;
Ter mais de 21 anos de idade;
Ter um excelente domínio do Inglês (IELTS 6,5 ou
melhor,  com nota mínima de 6,0);
Ter completado o ensino médio há pelo menos
de 2 anos antes de solicitar a vaga;
Estar em um excelente estado de saúde;
Ter passaporte válido (com data de vencimento
de no mínimo 9 meses quando do embarque);
Solicitar um formulário de candidatura à uma
vaga, no valor de USD 65,00, para poder
processar o pedido e emitir a carta de aceitação.

Requisitos de entrada para a graduação:

O que você precisa para viver sua melhor experiência



Cumprir o requisito do nível de inglês
pedido
Contar com um boletim de notas de média
acima de 7

Requisitos de aplicação para a pós
graduação:

O que você precisa para viver sua melhor experiência

Ter feito faculdade de administração de empresas ou
negócios internacionais
Ou ter 3 anos de experiência de trabalho como gerente
ou diretor em cargo administrativo
Ou ter pontuação suficiente no GMAT
Ou ter uma designação profissional no Canadá
Ou realizar o curso de MBA Foundation, com duração de
3 meses, antes de iniciar o MBA

E possuir UM dos seguintes requisitos:

É recomendado aos aplicantes que contem com uma certificação de inglês como o IELTS, TOEFL ou DUOLINGO para 
cumprir o requisito de inglês.

Caso você não possua o nível de inglês de no mínimo 6.5/88/110, você poderá fazer um curso de inglês para reforçar 
seu domínio do idioma na UCW.



Bolsas de estudos por Excelência Acadêmica
A Global Exchange International oferece uma gama de serviços para os estudantes que 
desejem enriquecer sua experiência em Vancouver, ou que precisem de assistência em uma 
variedade de áreas relacionadas com suas metas educacionais e atividades pessoais
O departamento de serviços estudantis trabalha de mãos dadas com os estudantes para 
ajudar, respaldar e desenvolver seu desempenho acadêmico, e para fomentar um ambiente 
que apóie os estudantes de graduação e pós graduação.
 
Servicios de Carrera
Empleo y Oportunidades
Trabaje mientras estudia
Columbia Británica como destino profesional

 

Quais são os benefícios?

Los programas de pregrado y posgrado te brindan la excelente oportunidad de solicitar la residencia permanente
de Canadá para ti y tu familia después de 2 años de estudio (Incluye esposo/a e hijos).



A Global Exchange International é uma agência multinacional que conta
com 17 anos de experiência desde sua fundação. Possuímos escritórios
em 19 países, e mantemos alianças e convênios internacionais com
empresas de grande trajetória no mundo. Já concretizamos mais de 13
mil processos de intercâmbio, levando jovens latinoamericanos a realizar
o sonho do intercâmbio no exterior.

Por que nos escolher?

Os requisitos e benefícios deste programa são diferentes para os cursos de graduação e pós graduação. Te 
convidamos a contatar nossos assessores internacionais para obter mais informações sobre nossos 

programas e serviços, consultando-nos em www.tumejorexperiencia.com/brasil


