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A Vantagem da NorQuest

Por que estudar no Canadá?

A NorQuest College, uma das maiores
universidades comunitárias financiadas
publicamente de Alberta, oferece uma
programação relevante para que a força de
trabalho aumente as exigências de nossa economia.
Descubra programas que fornecem diplomas e
certificados em saúde, negócios, tecnologia e
estudos comunitários, juntamente com formação
em Língua Inglesa, melhoria acadêmica e cursos de
transferência universitária.

•

É uma sociedade segura, pacífica e multicultural

•

 educação canadense é reconhecida
A
mundialmente

•

 bter uma experiência de trabalho no Canadá
O
após a licenciatura

Nosso ambiente de aprendizagem inclusivo e
adequado e a abordagem centrada no estudo
prepararão você para sua carreira ou seu próximo nível
de aprendizagem. Os estudantes internacionais da
NorQuest são membros importantes da comunidade,
e nossos licenciados continuam a fazer conexões
localmente e no exterior.

A Experiência NorQuest
Os alunos da NorQuest recebem acesso a
muitos serviços e recursos incríveis, incluindo:
•

Serviços de biblioteca

•

Seguro de saúde e odontológico

•

Serviços de saúde e bem-estar

•

Bolsas e prêmios

•

Centro de Educação de Carreira

•

Associação de Alunos da NorQuest College

•

Serviços de Orientação e Coaching Acadêmico

A Edmonton Advantage (estudar e
trabalhar na capital de Alberta)
Edmonton é uma cidade crescente com culturas de
todo o mundo. Uma cidade grande e diversificada
com o sentimento de cidade pequena, Edmonton
é segura e acolhedora com oportunidades para os
novatos em emprego, negócios, esportes, recreação
e cultura.
Existem inúmeras instituições pós-secundárias
reconhecidas internacionalmente em Edmonton,
fazendo com que os estudantes internacionais
sejam uma parte importante da comunidade de
nossa cidade, e a NorQuest ajuda os licenciados a
aproveitar as oportunidades de negócio e emprego
locais e globais.
Outros fatores-chave que fazem de Edmonton uma
excelente cidade para viver e estudar:
•

c usto de vida baixo e impostos, em comparação
com outras cidades canadenses

•

cidade multicultural em franca expansão

•

mais de 30 festivais anuais

NorQuest International
Estamos comprometidos com o sucesso dos
alunos internacionais que estudam na NorQuest
e a ajudá-los com:
•

o processo de inscrição e seleção do programa

•

o processo de imigração e orientações relacionadas

•

apoio à adaptação

•

sessões on-line antes da chegada

•

workshops acadêmicos e de imigração

•

referências a recursos internos e externos

•	
orientação personalizada com pessoal

culturalmente experiente
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15,878
de alunos atendidos

PELOS NÚMEROS

DIVERSIDADE DE ALUNOS

45

108

programas de base
e credenciais de
carreira universitária

nacionalidades

73

idiomas falados no campus

NorQuest International
Programas
A NorQuest fornece programas relevantes para a força de trabalho, muitos dos quais incluem oportunidades de experiência
profissional, permitindo que alunos obtenham experiência importante e real como preparação para a força de trabalho global.
CERTIFICADOS

DIPLOMAS

• Técnico de Contabilidade

• Administração de Empresas

• 	Profissional Administrativo

• Como Cuidar de Crianças e Jovens

• Trabalhador
	
de Apoio à Comunidade

• Estudos de Incapacitação

• Como
	
Ensinar e Cuidar de Crianças

• Como
	
Ensinar e Cuidar de Crianças

•Assistente Educacional

• Gestão Energética

• Assistente de Cuidados de Saúde

• Técnico Ambiental

CERTIFICADOS PÓS-DIPLOMA

• Assistente de Terapia Interdisciplinar

• Especialista
	
em Recuperação de Vícios

• Justiça

• Liderança em Cuidados de Saúde

• Analista de Aprendizagem por Máquina

• Especialista
	
em Recuperação de Saúde
Mental

• Técnico em Farmácia

CERTIFICADOS PROFISSIONAIS

• Diploma de Enfermagem para Enfermeiros
com Formação Internacional

• Profissional
	
de Análise Empresarial
• Gestão de Alimentos e Bebidas
• Profissional de Cadeia de Fornecimento

LÍNGUA INGLESA E
ENSINO MÉDIO
•	Melhoria Acadêmica
(cursos secundários)
• Inglês
	
com Finalidade Acadêmica
• ESL
	 Intensive (Inglês como
Segunda Língua)
• NorQuest Conexão
com a Universidade
(Admissão Condicional)

• Enfermagem

• Estudos de Adaptação
• Serviço de Assistência Social
•	Recreação Terapêutica

Como se inscrever
Inscrever-se na NorQuest é simples:
1

	Inscreva-se on-line na página applyalberta.ca e pague a taxa de inscrição não reembolsável de CAD 150

2 Envie seus documentos e evidências de proficiência em língua Inglesa
	
3

Receba a decisão de aceitação e pague o depósito de matrícula de $ 1000

4

Solicite o visto de estudante

5

Bem-vindo(a) ao NorQuest College!

Visite a página norquest.ca/international/apply para detalhes completos da inscrição

Informações de Contato
NorQuest International
10215 108 Street NW, Room 1-215
Edmonton, Alberta
Canada T5J 1L6

Telefone: +1.780.644.6128
Ligação gratuita: 1.866.534.7218
E-mail: international@norquest.ca
norquest.ca/international

Questões sobre parcerias
de agentes e instituições:
International.Agents@norquest.ca

Número da Instituição de Aprendizagem Designada (DLI): 018795996622

