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PROGRAMAS

ESL
Aquisição e aprendizado da língua inglesa

CERTIFICADOS
Contabilidade 
Música básica 
Comunicação 
Estudos em justiça criminal 
Negócios 
Marketing 
Línguas modernas 
Artes dramáticas e belas artes 

DIPLOMAS
Contabilidade 
Gestão empresarial (especialidades: 

Administração de empresas, Negócios)
Comércio e administração de empresas 
Computação e sistemas de informação 
Criminologia 
Técnico em óptica 
Engenharia e tecnologias de fabricação
Gestão de serviços financeiros
Fundamentos da musicoterapia 
Estudos gerais 
Recursos geológicos 
Especialista em parelhos auditivos 
Gestão hoteleira 
Estudos jurídicos 
Artes liberais 
Marketing 
Música 
Tecnologia musical 
Tecnologia de eventos e cenografia 
Teatro
Ciência e tecnologia 

CURSOS DE TRANSFERÊNCIA 
UNIVERSITÁRIA
Antropologia
Artes
Biologia 
Química 
Comunicação 
Escrita criativa 
Criminologia 
Economia
Inglês 
Ciência ambiental 
Estudos ambientais 
Piloto profissional 
Estudos sobre as mulheres, gêneros e sexualidade 
Geografia 
Geologia 
História 

Relações internacionais
Matemática 
Línguas modernas
Música
Artes dramáticas e belas artes 
Filosofia 
Ciências políticas 
Psicologia 
Ciência
Sociologia 
Teatro 

BACHARELADOS
Criminologia aplicada 
Psicologia aplicada
Administração de empresas – Contabilidade
Administração de empresas – Serviços financeiros
Administração de empresas – Gestão
Assistência a crianças e jovens 
Artes dramáticas 

DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
(1 ANO)
Contabilidade 
Estudos de contabilidade 
Direito empresarial (outono 2019)
Análise financeira 
Planejamento financeiro 
Negócios bancários mundiais e economia 
Gestão hoteleira 
Marketing hoteleiro 
Tecnologia de informação e comunicação 
Gestão empresarial internacional 
Marketing 
Comunicação profissional
Gerenciamento de projetos 
Vendas 
Gestão de cadeias logísticas 

DIPLOMAS DE SEGUNDA 
GRADUAÇÃO 
(2 ANOS)
Contabilidade 
Contabilidade e finanças 
Computação e sistemas de informação 

(tecnologias emergentes ou análise de dados)  
Finanças 
Gestão de serviços hoteleiros 
Gestão de informações da saúde
Gestão de cadeias logísticas internacionais



douglascollege.ca/international-admission

REQUISITOS DE PROGRAMA ACADÊMICO
Programas de graduação (diploma, certificado, curta duração e bacharelado):

•  Ensino médio completo e mínimo de 17 anos de idade no primeiro dia do primeiro semestre de 
estudo; E

•  Média geral mínima de 60% no último ano do ensino médio; E
•  Nota final mínima de C ou de 60% em matemática no último ano do ensino médio ou 

equivalente para a maioria dos programas.

Programas de pós-graduação (pós-graduação e diploma de segunda graduação):

•  Graduação de uma instituição reconhecida que conceda graus de ensino superior com um 
mínimo de bacharelado de três anos; E

•  Coeficiente de rendimento de 60% durante o programa de bacharelado.

REQUISITOS DE LÍNGUA INGLESA
É exigido que se demonstre proficiência na língua inglesa antes da admissão na Douglas College. É 
possível fazê-lo ao fornecer prova de um dos seguintes (outros fatores podem ser considerados):

• B.C. High School English 12: nota mínima C (baseada na nota do curso e no 
exame das províncias do Canadá).

• TOEFL: iBT pontuação mínima de 83. O código institucional da Douglas College é 9568.
• IELTS (módulo acadêmico): nota geral mínima de 6,5. Para programas de pós-graduações e de 

diplomas de segunda graduação, pontuação mínima de 6,0 para cada nota média.
•  Conclusão bem-sucedida de quatro cursos no ACE nível 2 e de três cursos no ACE nível 3 na 

Douglas College.
• Conclusão do nível necessário em escolas parceiras (Pathway Partners) (ILAC, ILSC, VGC, EF, 

Kaplan, ELS).

OUTROS REQUISITOS DE ADMISSÃO TAMBÉM PODEM SER APLICÁVEIS
Para obter os detalhes completos sobre requisitos de admissão, acesse:

COMO INGRESSAR NA DOUGLAS

COMO SE INSCREVER
1. Preencha o formulário de inscrição em 

douglascollege.ca/dci-applications. 

2. Prepare cópias de seus históricos, prova 
de proficiência em inglês e passaporte válido.

3. Envie todos os documentos por e-mail para 
dciadmissions@douglascollege.ca.  

Para ver detalhes completos sobre os requisitos de admissão e 
processo de inscrição, acesse douglascollege.ca/dci

PRAZOS PARA INSCRIÇÕES

Os prazos estão sujeitos a mudanças de 
acordo com a disponibilidade do programa, 
tempo de processamento de permissão para 
estudantes (visto) e condições especiais de 
programas parceiros. 

DATA INICIAL DATA FINAL 
Setembro 31 de maio
Janeiro 30 de setembro
Maio 31 de janeiro



Baseado em 2 semestres para estudantes vivendo em casa de família e utilizando 
transporte público. Taxas e custos em dólares canadenses e sujeitos a mudanças. 

Mensalidade  CA$ 17.400 (CA$ 580 por crédito)*

Transporte  CA$ 328

Estadia/acomodações e alimentação  CA$ 8.000

Livros e materiais  CA$ 1.600

Plano de saúde  CA$ 600

Outros CA$ 3.000 (para estudantes com 18 anos de idade ou menos,  
 mediante solicitação)

Total CA$ 30.528

QUANTO CUSTA? (por ano)

ESCRITÓRIO INTERNACIONAL DA DOUGLAS

700 Royal Ave., sala S2800 
New Westminster, BC, Canadá 
Tel 604 527 5650 Fax 604 527 5516

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

PO Box 2503
New Westminster. BC, Canadá, V3L 5B2

douglascollege.ca (Página inicial da universidade)
douglascollege.ca/dci (Página inicial internacional)
dciadmissions@douglascollege.ca

TOP 5
PROGRAMAS 
DIVERSOS
Mais de 65 opções práticas e 
aplicadas para escolher.

1

A DIFERENÇA 
DA DOUGLAS

RETORNO DE 
INVESTIMENTO
A mensalidade mais acessível na  
região metropolitana de Vancouver.

2

GRANDE INTERAÇÃO 
COM OS PROFESSORES
Máximo de 35 alunos por sala de aula.

3

TRANSFERÊNCIA 
PARA UNIVERSIDADE
Alunos conseguiram transferência 
para mais de 90 universidades em 
todo o Canadá.

5

OPORTUNIDADES  
DE CARREIRA
Alunos no programa de líderes 
dos cursos de segunda graduação 
têm maior chance de sucesso em 
conseguir emprego em suas áreas.

4

JOGO 
RÁPIDO DOUGLAS

20.000+ TOTAL DE ESTUDANTES

3.400+ ESTUDANTES INTERNACIONAIS

85+ NACIONALIDADES

17:1 PROPORÇÃO DE ALUNOS PARA DOCENTES

CA$ 100.000 EM BOLSAS DE ESTUDO POR ANO

18
25

4

*Baseado nos valores de um curso completo 

CLIMA
1.920+ Horas de sol por ano
22°C Média de alta no verão      
8°C Média de alta no inverno

Vancouver

USA

CANADA

Toronto

New  
York

San  
Francisco

Seattle


