
Programa pré-universitário de verão para  
alunos do ensino médio com idade entre  
15 e 18 anos
No programa Líderes Globais do Futuro da UBC (UBC Future  
Global Leaders), alunos do ensino médio têm a oportunidade de 
saber como é a vida em uma universidade de alto nível. Os alunos 
terão a possibilidade de explorar suas paixões e interesses, fazer 
amizades com pessoas do Canadá e do mundo inteiro e desenvolver 
as habilidades de que necessitam para o futuro.

O programa Líderes Globais do Futuro da UBC combina aulas,  
oficinas, sessões informativas e uma agenda cheia de atividades  
pós-aula e de fim de semana.

Uma universidade, dois campi, duas  
experiências
Os cursos do programa Líderes Globais do Futuro da UBC são 
lecionados na UBC de Vancouver e na UBC de Okanagan. Os alunos 
podem fazer cursos em um campus ou nos dois campi. Combinar  
os cursos permite que os alunos conheçam dois campi e duas  
cidades muito bonitos e bastante diferentes.

O campus UBC Vancouver está localizado a apenas 30 minutos  
de distância do centro de Vancouver, uma localização espetacular  
e parada obrigatória para qualquer pessoa visitando a cidade, onde  
as montanhas e o oceano se encontram e vistas de tirar o fôlego  
estão em todos os lugares.

Localizado a cinco horas de Vancouver, na cidade de Kelowna,  
o campus UBC Okanagan é uma comunidade de aprendizagem  
amigável e intimista estabelecida no belíssimo Vale Okanagan na 
Colúmbia Britânica.

Por que a UBC?
A University of British Columbia (UBC) é um centro global de ensino, 
aprendizagem e pesquisa, tem consistentemente estado entre as 
20 melhores universidades públicas do mundo e foi recentemente 
nomeada a universidade mais internacional na América do Norte.

Datas dos períodos letivos de 2020
Cada curso do programa Líderes Globais do Futuro da UBC tem 
duração de duas semanas nas datas abaixo. Os alunos podem 
combinar mais de um curso em um campus ou nos dois campi  
para criar um programa de quatro a seis semanas.

Período letivo 1: domingo, 28 de junho a sábado, 11 de julho  
(UBC Vancouver ou UBC Okanagan)
 Período letivo 2: domingo, 12 de julho a sábado, 25 de julho  
(UBC Vancouver)
Período letivo 3: domingo, 26 de julho a sábado, 8 de agosto  
(UBC Vancouver)

Mais de 30 opções de cursos acadêmicos 
disponíveis
Os alunos desenvolvem habilidades acadêmicas, interpessoais e 
de liderança nos cursos e oficinas lecionados pelos professores e 
instrutores da UBC.

Tópicos inclusos:
• Negócios 
• Cultura e Sociedade
• Terra, Ambiente e Sustentabilidade
•  Engenharia e Tecnologia

Também oferecemos uma opção de cursos de inglês com temática 
acadêmica para melhorar fluência e precisão da língua. Os alunos do 
curso de inglês participam nas mesmas atividades sociais e culturais 
que os alunos já falantes da língua inscritos nos cursos acadêmicos.

Oficinas de preparação para entrada na universidade
Os alunos participam de oficinas e sessões informativas conduzidas 
no período da tarde para prepará-los para o sucesso universitário. 
Oficinas realizadas anteriormente incluíram:
•  Como criar excelentes pedidos de admissão em universidade
•  Como expressar-se com confiança e fazer networking em ambiente  
 acadêmico
•  Impacto: Três ingredientes para o sucesso universitário (e como  
 convencer seus pais a apoiá-lo)
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• Ciências da Saúde e da Vida
• História, Direito e Política
• Mídia e Belas Artes
• Psicologia e Filosofia



Destaques do programa
• O Líderes Globais do Futuro da UBC é um programa oficial da UBC.
• Os cursos são lecionados por professores e instrutores da UBC.
• Os cursos de duas semanas podem ser combinados para formar  
 um programa de quatro a seis semanas em um campus ou nos  
 dois campi.
• Os alunos podem acomodar-se em uma república estudantil da   
 UBC no campus e vivenciar uma experiência universitária completa  
 ou ir à universidade diariamente de onde estiverem morando.

Admissões e inscrição
As inscrições abrem em 7 de janeiro de 2020. Os alunos devem ter 
entre 15 e 18 anos antes ou na data do início do curso.

Para os cursos acadêmicos, recomenda-se que os alunos tenham:

• uma pontuação média geral acumulada (GPA, Grade Point   
 Average) mínima de 78% ou equivalente, comprovada por boletim  
 ou histórico escolar mais recente; 
•  uma pontuação mínima no teste IELTS (International English   
 Language Testing System) de 6,0 ou equivalente, uma pontuação  
 mínima no teste TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  
 baseado na Internet de 80 ou equivalente.

Para os cursos de língua inglesa, recomenda-se que os alunos 
tenham:

•  uma pontuação média geral acumulada (GPA, Grade Point 
Average) mínima de 78% ou equivalente, comprovada por boletim 
ou histórico escolar mais recente; 

•  uma pontuação mínima no teste IELTS (International English   
 Language Testing System) de 5,0 ou equivalente, uma
 pontuação mínima no teste TOEFL (Test of English as a   
 Foreign Language) baseado na Internet de 60 ou equivalente.

Observação sobre os requisitos linguísticos: É admitido que os 
alunos façam sua própria avaliação e não é exigido fornecer uma 
comprovação de proficiência na língua inglesa. No entanto, caso 
um aluno seja incapaz de participar/expressar-se em língua inglesa 
eficientemente, ele será transferido para um curso de língua inglesa.

Preços do programa
Todos os preços estão em dólares canadenses (C$) e sujeitos 
à alteração. O traslado entre os campi está incluso no preço do 
programa para os alunos que se inscrevem em um curso do Período 
Letivo 1 na UBC Okanagan combinado com um curso do Período 
Letivo 2 na UBC Vancouver.

Alunos canadenses  (incluindo imigrantes residentes)

Opção com 
república 
estudantil

C$ 3.160,00 para um curso de duas semanas, 
incluindo traslado do e para o aeroporto, 
acomodação em uma república no campus da UBC 
(quarto individual), 3 (três) refeições por dia no 
campus, oficinas e todas as atividades em grupo. 
Um plano de saúde local é disponibilizado aos alunos 
canadenses vindos do exterior.

Opção sem 
república 
estudantil

C$ 1.660,00 para um curso de duas semanas. O 
preço também inclui oficinas durante o período da 
tarde, atividades sociais de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 17h, e eventos especiais nas noites de 
sexta-feira. O almoço é fornecido de segunda a 
sexta-feira; o jantar é fornecido às sextas-feiras 
e no primeiro domingo. Um plano de saúde local 
é disponibilizado aos alunos canadenses vindos do 
exterior. 

Alunos internacionais

Opção com 
república 
estudantil

C$ 4.250,00 para um curso de duas semanas, 
incluindo traslado do e para o aeroporto, 
acomodação em uma república no campus da UBC 
(quarto individual), 3 (três) refeições por dia no 
campus, oficinas e todas as atividades em grupo. 
Um plano de saúde local é disponibilizado aos alunos 
internacionais. 

Opção sem 
república 
estudantil

C$ 2.750,00 para um curso de duas semanas. O 
preço também inclui oficinas durante o período da 
tarde, atividades sociais de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 17h, e eventos especiais nas noites de 
sexta-feira. O almoço é fornecido de segunda a 
sexta-feira; o jantar é fornecido às sextas-feiras 
e no primeiro domingo. Um plano de saúde local 
é disponibilizado aos alunos canadenses vindos do 
exterior. 

Grupos 
escolares

O programa Líderes Globais do Futuro da UBC 
também aceita grupos escolares. Entre em contato 
para obter mais informações.

Para mais informações:

exl.ubc.ca/future   
+1 604 822 1444
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