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100+

Um campus
diversificado

e vibrante
Localizado no coração da cidade, 

nosso campus é dinâmico e conecta pessoas de 

diversas origens e culturas. Desfrute das instalações 

modernas, combinadas a uma arquitetura histórica 

e a poucos passos de uma variedade de lojas, 

artes, cultura e oportunidades de emprego.
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A cidade de Winnipg foi eleita 
um dos melhores lugares 

para se visitar no mundo pela 
National Geographic Travel!

Winnipeg é a 7ª maior cidade do Canadá e tem uma 
população de aproximadamente 1 milhão de habitantes.

Explore atividades
ao ar livre

Manitoba conta com belas 
praias, paisagens e uma vida 

selvagem impressionante.

1650 alunos internacionais 
de 94 países estudam na 

Universidade de Winnipeg.

1,650+ Somos multiculturais — 
Mais de 100 idiomas  

são falados aqui.

Vancouver

Winnipeg
Toronto

Winnipeg é conhecida como o 
berço cultural do Canadá.



 

Programas de graduação
uwinnipeg.ca/programs

The Collegiate (colegial)
collegiate.uwinnipeg.ca 
collegiate@uwinnipeg.ca

Em um ambiente de 
pensamento crítico e espírito 
comunitário, The Collegiate 
(colegial) oferece programas 
para 1o, 2o, 3o e 9a série  
do ensino médio no campus da 
Universidade e um processo de 
admissão contínuo ao primeiro 
ano de estudos na UWinnipeg.

Graduate Studies
uwinnipeg.ca/grad-studies 
graduaterecruitment@

uwinnipeg.ca

Nossos programas oferecem 
uma grande variedade de 
oportunidades para alunos 
de pós-graduação. Vários dos 
programas contam com uma 
abordagem multidisciplinar e 
todos treinam os alunos em 
pequenos grupos, ressaltando 
as oportunidades de interação 
com outros estudantes.

Professional, Applied and 
Continuing Education (PACE)
pace.uwinnipegcourses.ca 

applytopace@uwinnipeg.ca

O PACE é uma opção 
dinâmica e flexível que oferece 
programas em tempo integral, 
cursos e programas on-line, 
programas fora do campus 
em parceria com outras 
organizações e programas 
que fornecem uma trajetória 
de estudos universitários.

Oportunidades adicionais

English Language Program (ELP)
uwinnipeg.ca/elp 
infoelp@uwinnipeg.ca

Se você não atender aos 
requisitos do idioma inglês 
para ingressar na graduação, 
poderá fazer o Programa 
Academic/Pathway através 
do ELP. Complete o nível mais 
alto do programa e ganhe 6 
horas de crédito para cursar 
um programa de graduação 

na UWinnipeg.

 Oferecemos cursos de graduação  

com duração de 3 e 4 anos que  

são reconhecidos em todo o mundo.  

Uma formação de 3 anos pode ser o 

caminho para um emprego em sua 

área de interesse e uma formação de 

4 anos permitirá que você conclua 

cursos que podem levar a estudos  

de pós-graduação.

Faculdade De Artes
Clássicos
Estudos de resolução de conflitos
Direito penal
Estudos de desenvolvimento
Estudos sobre deficiências
Idiomas e culturas do leste asiático
Inglês
Estudos germano-canadenses
História
História da arte
Direitos humanos
Estudos indígenas
Linguística interdisciplinar
Estudos de desenvolvimento internacional
Estudos sobre menonitas
Literaturas e idiomas modernos
Filosofia
Ciências políticas
Psicologia
Religião e cultura
Retórica, escrita e comunicações
Sociologia
Teatro e filmes
Teatro e filmes: Programa de dança
Estudos urbanos e de cidades do interior
Estudos sobre mulheres e gêneros

Faculdade De Negócios  
E Economia
Negócios e administração
Especializações disponíveis em:
 -Contabilidade
 -Empresas cooperativas
 -Recursos humanos
 -Negócios internacionais
 -Marketing
Economia
Economia e finanças
Operações e Gerenciamento de Cadeias 

de Suprimentos

Faculdade Gupta  
De Cinesiologia  
E Saúde Aplicada
Terapia para atletas
Cinesiologia
Educação física e saúde

Faculdade De Ciências
Antropologia
Ciências aplicadas à computação
Bioantropologia
Bioquímica
Biologia
Neurociência
Química
Estudos sobre o meio ambiente e ciências
Geografia
Matemática
Física
Estatística



Um lugar para
chamar de lar
uwinnipeg.ca/campus-living

A moradia em residências lhe dá uma oportunidade única de morar  

por conta própria sem estar sozinho. Na residência, você conhecerá 

outros alunos do Canadá e do mundo todo, fará amizades duradouras 

e se envolverá em várias atividades no campus e no centro da cidade.

Serviços para 
os alunos
uwinnipeg.ca/iirss

Servicios para estudiantes internacionales
Seu ponto inicial para ter um suporte 

contínuo que oferece vários serviços, 

eventos divertidos e workshops.

Recepção no aeroporto
Solicite que o peguem no aeroporto 

e levem até sua residência.

Aconselhamento acadêmico
Há conselheiros disponíveis para 

ajudá-lo a criar um plano acadêmico 

e auxiliá-lo na matrícula.

Programa do mentor
Integre-se com os alunos atuais da UWinnipeg 

para aprender tudo sobre a vida no campus.

Serviços de carreira
Há aconselhamento sobre empregos 

disponível durante seus estudos 

e após a graduação.

› Quartos duplos ou  

individuais disponíveis

› Comodidades modernas

› Banheiros privativos

› Acesso ao lounge, áreas de 

estudo e lavanderia

› Plano de refeições disponível

Prioridade de primeiro ano
Os alunos elegíveis do primeiro 

ano que seguirem o processo de 

inscrição têm prioridade para morar 

em um quarto dentro do campus. 

Observe que os alunos estudando 

apenas um período não são elegíveis.

Imigre para o Canadá 
 

Estudantes internacionais tem  
a oportunidade de se candidatar

a residência permanente  
no Canadá. 

 

Visite immigratemanitoba.com 
para obter mais informações.

Residir no próprio campus 

é uma ótima maneira de fazer 

novos amigos de todo o mundo



Bolsas de Estudo
de Admissão
uwinnipeg.ca/intl-awards

Anuidades e taxas
uwinnipeg.ca/intl-fees

Nota:
1. Os valores são estimados para o 2020/21 ano acadêmico e estão sujeitos a alterações. Alguns programas incluem custos adicionais e todas as taxas são cotadas em dólares canadenses.
2. Cinco cursos de 6 créditos hora ou 30 créditos hora, é a carga horária máxima de cursos para o outono/inverno.
3. O seguro saúde inclui cobertura básica e cobertura estendida
4. Informações e preços para estadia em casas de família podem ser encontradas em: uwinnipeg.ca/homestay

Bolsa do presidente para líderes mundiais
Esta bolsa será concedida a alunos internacionais (inclusive 

alunos dos EUA) que entrarem em qualquer uma das divisões 

da UWinnipeg pela primeira vez. Os candidatos devem estar 

envolvidos em atividades que demonstrem liderança, devem ter 

média de admissão mínima ou equivalente de 80% e entrar no 

primeiro ano de qualquer programa. As bolsas serão concedidas 

a dois estudantes de cada uma das seguintes regiões:

›  Américas e Caribe › África e Europa  

›  Ásia e Oriente Médio

Valor: $5.000

Bolsa de estudo de admissão de Bacharelado Internacional
Os estudantes devem apresentar o diploma com uma pontuação 

total de pelo menos 30, incluindo a tese e o curso de Teoria do 

Conhecimento, com uma pontuação não inferior a 4 nos três níveis 

mais altos e nos três cursos de nível padrão.

Valor: $2.250

Bolsa de estudo de admissão do Programa de  
Colocação Avançada
Concedida a estudantes que ingressam na UWinnipeg com a 

designação de Colocação Avançada Acadêmico com Distinção  

(AP Scholar with Distinction) ou com um Diploma de Colocação 

Avançada Internacional (AP International Diploma).     

Valor: $2.250

Bolsas de Estudo de Ingresso Especial
Oferecida aos novos estudantes internacionais iniciando seus  

estudos na Universidade de Winnipeg após conclusão do ensino 

médio em uma escola fora do Canadá. Deverá comprovar uma  

nota média de 85% ou maior no último ano, ter se candidatado  

e enviado a documentação completa antes do prazo final  

disponível no nosso website.

Valor: $1.000-$3.000

Anuidade estimada e taxas para um ano acadêmico
(setembro a abril)

Taxa de inscrição (não reembolsável) $120

Anuidade – 5 cursos  
(30 horas de crédito em qualquer faculdade)

$15.810-$20.050

Taxas gerais, livros e suprimentos $2.000-$2.200

Seguro de saúde (365 dias) $1.380

Total $19.310-$23.750

Opções de residência e taxas para um ano letivo
(setembro a abril)

McFeetors Hall 
Dormitório individual e mobiliado  
com plano de refeições

$10.610

Balmoral Houses 
Dormitório individual e mobiliado $5.200



Como se inscrever
uwinnipeg.ca/apply

515 Portage Avenue

Winnipeg, Manitoba, Canada

R3B 2E9

P +1.204.786.9844
F  +1.204.779.3443
welcome@uwinnipeg.ca

uwinnipeg.ca/study

01. 
Analise os requisitos 
de admissão

Os requisitos de admissão de cada 

país estão indicados em nosso website: 
uwinnipeg.ca/intl-req

Se você não for de um país para o 

qual não se exige o idioma inglês, 

serão necessários documentos 

comprobatórios de que você 

atende aos requisitos desse idioma: 
uwinnipeg.ca/language-req

Por exemplo:

IELTS: Pontuação de banda mínima

de 6,5 no Módulo acadêmico

TOEFL: Pontuação mínima de

86 com não menos que 20 em

cada componente

02. 
Inscreva-se on-line
uwinnipeg.ca/apply

Comece criando uma conta com

seu e-mail pessoal e senha. 

Você receberá um e-mail de confirmação

informando que sua inscrição foi enviada,

o que inclui um número de aluno para

ser usado na comunicação com o

Departamento de admissões.

03. 
Pague a taxa de inscrição

Pague a taxa de inscrição de $120

pelo Paypal ou Flywire através de

uma variedade de métodos,

inclusive transferência bancária

ou cartão de crédito.

04.
Envie todos os 
documentos necessários

Depois de enviar a inscrição, você 

receberá um e-mail solicitando seus 

documentos oficiais, o que podeincluir 

cópias oficiais dos históricos*, 

comprovantes de nível de inglês  

e de cidadania.

Os documentos que não estiverem em 

inglês precisarão de uma tradução oficial.

Para obter uma lista completa dos 

documentos prováveis, acesse: 

uwinnipeg.ca/already-applied

O resultado do teste de inglês deve 

ser enviado pelo órgão emissor. 

Observe que são aceitas cópias 

para testes verificáveis como o IELTS.

Envie os documentos por correio 
ou serviço de encomendas para:

Office of Admissions 

515 Portage Avenue 

Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 2E9

*Os documentos oficiais podem ser 

devolvidos para o endereço residencial ou 

recuperados no momento da chegada.

05. 
Verifique o status 
de sua inscrição

O Departamento de admissões 

enviará um e-mail com um nome de 

usuário e senha para o WebAdvisor, 

onde você poderá fazer login para 

obter atualizações sobre o status da 

sua inscrição e verificar se há algum 

documento pendente. Aguarde um 

e-mail sobre sua inscrição entre 2 e 4 

semanas após termos recebido a 

inscrição, a taxa e todos os

Prazos de candidatura

Semestre de outono: Maio 1

Semestre de inverno: Setembro 15

Semestre de primavera: Fevereiro1

Portuguese Version
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