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A Baía de Quinte é um ponto turístico conhecido por sua beleza natural e sua beira-mar cênica.

LOYALIST FACULDADE DE ARTES APLICADAS & TECNOLOGIA

#DESTINATIONLOYALIST onde
#YOUREGOINGPLACES

Saiba mais:
loyalistcollege.com

Uma comunidade
acolhedora no campus
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Bem-vindo
à Loyalist
A Faculdade Loyalist é formada por um
grupo coeso de pessoas únicas e talentosas
que estão juntas para construir um futuro
mais brilhante. Nossa paixão conjunta por
inovação, pesquisa aplicada e aprendizado
por meio de colaborações e experiências
com parceiros da comunidade é o que nos
diferencia.
As pessoas que você conhece aqui serão
grande parte de sua experiência na
faculdade. Vocês vão estudar juntos,
aprenderão uns com os outros e vão fazer
amizades para durar uma vida inteira. Você
também vai se conectar com profissionais
da indústria que oferecerão palavras de
sabedoria e orientação valiosa para sua
carreira.
Como comunidade, vamos te guiar na
conquista de resultados positivos e na
aquisição de habilidades que você precisa
para iniciar e desenvolver a sua carreira.
Somos comprometidos em garantir que
todo estudante tenha a oportunidade
de buscar caminhos variados, enquanto
percorre sua jornada pessoal em direção
ao seu destino.
Estou ansiosa para te ver no campus,
Dra. Ann Marie Vaughan
Presidente

Sobre a Faculdade Loyalist
A Faculdade Loyalist oferece aos
estudantes internacionais a combinação
ideal de excelência acadêmica, atividades
extracurriculares e experiências.
Nossa comunidade diversificada inclui
estudantes internacionais de um crescente
número de países ao redor do mundo.
Localizada em mais que 200 acres de
terra (aproximadamente 100 campos de
futebol), na bela região da Baía de Quinte,
e perfeitamente posicionada entre Toronto,

Ottawa e Montreal, a Loyalist é o destino para estudantes que procuram uma
faculdade inclusiva e acessível. Nossa prioridade número um é apoiar o seu
sucesso pessoal e profissional.

Por que estudar fora da Região Metropolitana de Toronto?
A Faculdade Loyalist se orgulha da atenção pessoal e amigável que seus
estudantes recebem. Devido ao tamanho menor da faculdade, professores
e funcionários conseguem conhecer cada estudante, monitorar seu sucesso
e oferecer apoio conforme suas necessidades. Belleville é uma comunidade
pequena e amistosa, muito fácil de transitar, seja de carro ou de transporte
público. O custo de vida é consideravelmente menor que o de uma cidade maior.
Nosso campus cheio de natureza oferece uma verdadeira experiência cultural
canadense e é um ótimo lugar para se adaptar a uma nova cultura e fortalecer
habilidades em inglês.

Centro Internacional
Nosso Centro Internacional está aqui para ajudar você a se estabelecer em sua
nova casa na Faculdade Loyalist – social, acadêmica e culturalmente. Oferecemos
assistência relacionada a moradia e seguro de saúde, além de proporcionar uma
variedade de atividades e viagens culturais divertidas ao longo do ano todo.
Para saber mais sobre o Centro Internacional, por favor,
telefone para +1 (613) 969-1913 (ramal 2670) ou ligue para 1-888-569-2547.
Você também pode enviar um e-mail para international@loyalistcollege.com.
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Opções de Moradia
Garantir acomodação é de responsabilidade dos estudantes da Faculdade Loyalist. As Residências
da Faculdade estão estabelecidas em uma área bem arborizada e calma do campus, próximas de
muitas atividades da vida estudantil. Com espaço suficiente para 466 estudantes, a Loyalist possui
cinco edifícios de moradia com acomodações estilo suíte. A faculdade também possui 104 vagas,
totalmente mobiliadas, em quatro edifícios residenciais. Uma vaga em um apartamento-tipo, fora
do campus, pode custar de 400 a 800 dólares canadenses por mês, além de despesas pessoais. Por
favor, faça uma estimativa e se planeje adequadamente. A equipe do Centro Internacional pode
trabalhar com você para encontrar acomodações adequadas.

Requisitos Linguísticos
Todo o ensino na Loyalist é conduzido em inglês. Para ter sucesso em um curso, você deve
apresentar habilidades de comunicação, compreensão auditiva, leitura e escrita suficientes para
atender às demandas de estudos em nível pós-secundário. Todos os candidatos à Loyalist, cuja a
primeira língua não é o inglês ou cuja a educação anterior foi feita em outra língua, deverão fornecer
uma avaliação de proficiência em inglês para a aprovação de admissão. Para detalhes sobre idioma e
requisitos gerais de admissão, por favor, visite loyalistcollege.com/international.
TEST DE PROFICIÊNCIA
DE LÍNGUA INGLESA

PROGRAMAS DE CERTIFICADO/
DIPLOMA/DIPLOMA AVANÇADO

PROGRAMAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO/
ACESSO RÁPIDO

TOEFL

550 (teste feito em papel)

560 (teste feito em papel)

80 (teste iBT feito em computador)

84 (teste iBT feito em computador)

com mínimos de 20

com mínimos de 21

IELTS Academic

6.0 no geral com nenhuma nota

6.5 no geral com nenhuma nota

(International English

inferior a 6.0 (sob SDS)

inferior a 6.0 em cada seção

6.0 no geral com uma nota

Curso de Cuidado de Populações Vulneráveis:

até 5.5 (categoria genérica)

7.0 no geral com nenhuma nota menor que 6.5

TESTE DE INGLÊS

95 – 100

105 – 110* (equivalente a IELTS 6.5)

DUOLINGO***

105 – 110* (equivalente e IELTS 6.5)

(Test of English as
a Foreign Language)

“Minha experiência na
Faculdade Loyalist representou
uma mudança de vida. As
pessoas que conheci aqui são
muito amigáveis e acolhedoras
– elas fazem você se sentir como
parte do todo. Uma das razões
pelas quais escolhi estudar
na Loyalist foi por causa da
menor proporção de estudantes
por professor. Os professores
chegam a te conhecer
pessoalmente e têm interesse
real em seu sucesso. Eles
encorajam você a conquistar
mais e te guiam pelo processo.”
RONALD RIVERA,
FILIPINAS

Language Test Service)

115 – 120** (equivalente a IELTS 7.0)
* Para os seguintes cursos: Educação Infantil, Profissional de Serviços de Desenvolvimento,
Promoção de Boa Forma e Saúde, Serviços de Recreação e Lazer – Esportes

** Cuidado de Populações Vulneráveis, Profissional de Apoio Pessoal

*** O Teste de Inglês Duolingo é um teste de proficiência de inglês que pode ser feito on-line, sob demanda, em cerca de uma hora. O
teste é realizado por meio de um computador com câmera e inclui uma pontuação de proficiência, uma entrevista por vídeo e uma
amostra de escrita que será compartilhada com a Faculdade Loyalist quando você enviar seus resultados. Os resultados oficiais ficam
disponíveis dentro de 48 horas após a realização do teste. Para mais informações, visite englishtest.duolingo.com/applicants

Custo de Mensalidade e Taxas Estudantis para Internacionais*
As taxas a seguir não incluem custo de vida, compra de livros didáticos ou gastos/suprimentos específicos do programa escolhido.

DOIS SEMESTRES
Custo de Mensalidade

$14,332.50

Taxas Auxiliares

$1,535.47

Seguro de Saúde (obrigatório)

$600

Total

$16,467.97 CAD

*Taxas sujeitas a alterações. O custo de mensalidade e as taxas auxiliares acima são obrigatórios e aplicam-se a estudantes de período
integral de curso padrão de dois semestres, com data de entrada no Outono (setembro). Para uma visão geral de custo de mensalidade
para internacionais e taxas estudantis, por favor, visite loyalistcollege.com/international.

“Eu escolhi a Faculdade Loyalist
baseada na localização,
no custo competitivo e na
reputação acadêmica do curso
de Paralegal. O tamanho
pequeno das turmas criou um
ambiente de aprendizagem
excepcional e meus professores
realmente queriam que eu fosse
bem-sucedida. Durante meu
curso, percebi que muito do que
eu estava aprendendo em sala
de aula é diretamente aplicável
em situações da vida real. Estou
gostando do estilo de vida no
Canadá e me sinto parte da
comunidade de Belleville.”
LIA THOMAS DE ANDRADE, BRASIL
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Cursos*
Estão disponíveis datas de início em setembro, janeiro e maio, de acordo com o curso escolhido.
Por favor, visite loyalistcollege.com/programs.
NOME DO CURSO

DURAÇÃO
SEMESTRES

DURAÇÃO
SEMESTRES

Requisitos de Admissão

ESTUDOS DE MÍDIA

ACESSO
Artes e Ciências Gerais (um ano)

2

Artes e Ciências Gerais (dois anos)

4

Comunicação em Publicidade e Propaganda
– Design Criativo

4

Animação e Desenvolvimento de Games –
Desenvolvimento de Mídias Interativas

BIOCIÊNCIA

6
4

Biotecnologia

4

Transmissão – Rádio

Biotecnologia – Avançado

6

Produção de Filmes e Televisão –

Técnico de Engenharia Química

4

Tecnologia de Engenharia Química

6

Técnico Ambiental

4

Tecnologia Ambiental

6

SEGURANÇA PÚBLICA

Segurança de Radiação

2

Serviços Comunitários e de Justiça

4

Serviços de Fronteiras Aduaneiras

4

Desenvolvimento de Mídias Interativas
Fotojornalismo

4

Como se Matricular

4

Estudantes internacionais
podem agora se matricular
na Faculdade Loyalist pelo
Portal de Serviço de Aplicação
Internacional (International
Application Service – IAS) em
ontariocolleges.ca.

Técnico em Sistemas de Computador

4

Entre em Contato Conosco

Técnico em Engenharia Elétrica – Industrial

4

Técnicas de Elétrica

2

Técnico em Engenharia de Produção

4
2

Paralegal – Assistente de Advocacia

4

Técnico de Arquitetura

Fundamentos de Polícia

4

Tecnologia da Arquitetura

6

Educação e treinamento pré-serviço

Técnico de Carpintaria e Restauro

4

Técnica de Carpintaria e Restauro

2

Técnico de Engenharia Civil

4

Tecnologia em Engenharia Civil

6

COMÉRCIO ESPECIALIZADO

Técnico de Engenharia da Construção

4

Técnico de Pesquisa em Engenharia

4

NEGÓCIOS

para bombeiros
Proteção, Segurança e Investigação

Negócios

4

Técnicas de Mecânica

Negócios – Contabilidade

4

Fundamentos de Força Motriz – Profissional

Administração de Negócios – Contabilidade

6

Negócios – Vendas e Marketing

4

Técnico de Força Motriz – Serviços e

Gerenciamento de Estética e Spa

4

Gerenciamento

SERVIÇO COMUNITÁRIO

Especialista em Peças

3

2
4

Técnico de Soldagem e Fabricação

4

Técnicas de Soldagem

2

Cuidado à Infância e Juventude

6 (3 anos)

Profissional de Serviços de Desenvolvimento

4

PÓS-GRADUAÇÃO

Educação Infantil

4

Ciências Aplicadas à Cannabis

2

Profissional de Serviço Social

4

Cuidado de Populações Vulneráveis**

2

Gerenciamento de Negócios Globais

4

Gerenciamento de Recursos Humanos

2

SAÚDE E BEM-ESTAR

Por favor, visite loyalist.com/
international para requisitos
de admissão ou contate
internationaladmissions
@loyalistcollege.com.

6

4

CIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO

LOYALIST FACULDADE DE ARTES APLICADAS E TECNOLOGIA

NOME DO CURSO

Gerenciamento em Culinária

4

Assistente Jurídico Avançado

2

Habilidades em Culinária

2

Gerenciamento de Projetos

2

Promoção de Boa Forma e Saúde

4

Relações Públicas – Gerenciamento de Eventos 2

Serviços de Recreação e Lazer – Esportes

4

Gerenciamento de Cadeia de Suprimento –
Logística Global

Faça perguntas, conheça colegas,
compartilhe e explore fotos e
vídeos e receba atualizações
sobre a faculdade. Estamos
esperando para nos conectarmos
com você!

#

#YoureGoingPlaces
Facebook.com/loyalistcollege
@LoyalistCollege
@LoyalistCollege
@GoLoyalist
Loyalist College

2

*Cursos sujeitos a alterações.
**IELTS (International English Language Test System)
7.0 no geral com nenhuma nota menor que 6.5

Tradução por Tatiana Pinheiro, da Canadá Sem Fronteiras.
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