
Programa pré-universitário de verão 
para alunos do ensino médio
No programa “Líderes globais do futuro 2018 da UBC” (UBC 
Future Global Leaders), adolescentes entre 15 e 18 anos 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 mundo inteiro e 
desenvolver as habilidades de que necessitam para o futuro. 

O programa “Líderes globais do futuro 2018 da UBC” combina 
aulas, oficinas, sessões informativas e uma agenda cheia de 
atividades pós-aula e de fim de semana.

Destaques do programa:
•  o “Líderes globais do futuro da UBC” é um programa oficial  

da Universidade da Colúmbia Britânica (UBC);
•  os alunos escolhem entre cursos acadêmicos, cursos de 

língua inglesa e cursos preparatórios de esportes em equipes 
universitárias oficiais (pre-varsity);

•  os cursos acadêmicos são lecionados por professores e 
instrutores da UBC;

•  os cursos de língua inglesa são lecionados por instrutores do 
renomado Instituto de Língua Inglesa da UBC;

•  os cursos preparatórios de esportes em equipes universitárias 
oficiais são lecionados por treinadores de times universitários  
da UBC;

•  os cursos do programa “Líderes globais do futuro da UBC” 
podem ser combinados para compor um programa de  
diversas semanas;

•  os alunos podem acomodar-se em uma residência estudantil 
da UBC no campus e vivenciar uma experiência universitária 
completa.

Por que estudar inglês no programa 
“Líderes globais do futuro da UBC”?
Com expectativa de centenas de alunos no programa “Líderes 
globais do futuro da UBC” em 2018, os alunos internacionais de 
ensino médio que se inscreverem em cursos de língua inglesa 
conhecerão alunos canadenses e do mundo inteiro cuja língua 
materna é o inglês.

Todos os alunos de língua inglesa do programa “Líderes globais 
do futuro da UBC” participarão nas mesmas atividades sociais 
e culturais que os alunos nativos da língua inglesa inscritos nos 
cursos acadêmicos e nos cursos preparatórios de esportes em 
equipes universitárias oficiais. A opção de residir no campus 
proporciona aos alunos de língua inglesa ainda mais oportunidades 
de interagir com os alunos nativos de inglês do Canadá e de outros 
países, oferecendo aos alunos internacionais uma experiência 
autêntica de universidade canadense. 

Por que a UBC?
A Universidade da Colúmbia Britânica (University of British 
Columbia) está entre as 20 melhores universidades públicas no 
mundo inteiro e foi nomeada a universidade mais internacional 
na América do Norte em 2017. A UBC é reconhecida por seu 
impressionante campus e localização espetacular.

A UBC está localizada em Vancouver, uma cidade conhecida por 
sua beleza natural, hospitalidade e diversidade cultural.
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Programa “Líderes globais do futuro 2018 da UBC” 



Cursos
Sessão 1: 1 a 14 de julho de 2018

Cursos acadêmicos 
• Consumidores e consumo: uma perspectiva global
• Questões morais contemporâneas e pensamento crítico
• Tecnologias digitais: do silicone a dispositivos inteligentes
• Antropologia forense: identificando os mortos
• Psicologia da saúde: a interseção da psicologia com a medicina
• Antropologia médica: a interseção entre saúde, cultura e poder
• Economia proscrita: uma história desonesta do capitalismo
• Preparo para o sucesso universitário
• Realidade virtual
• A ciência de relacionamentos

Cursos de língua inglesa 
• Língua inglesa: cidadania global e comunicação intercultural

Sessão 2: 15 a 28 de julho de 2018   
Cursos acadêmicos 
• Uma abordagem global do City-Making
• Ciência aplicada: problemas, quebra-cabeças e algoritmos
• Neurociência clínica: explorando a disfunção cerebral
• Psicologia da saúde: a interseção da psicologia com a medicina
• Introdução à engenharia
• Direito e sociedade: conceitos fundamentais
• Sociologia médica: a interseção entre saúde e sociedade
• Máquinas morais: as implicações da automação
• Corporações multinacionais e globalização
• Política, economia e diplomacia em um contexto global
• Preparo para o sucesso universitário  

Cursos de língua inglesa 
• Língua inglesa: meio ambiente e mudança climática
• Língua inglesa: preparação acadêmica para o teste IELTS

Session 3: 29 de julho a 11 de agosto de 2018  
Cursos acadêmicos 
• Ética aplicada no mundo atual
• Crime e sociedade: assuntos contemporâneos
• Redação criativa para novas mídias
• Empreendedorismo de mídias digitais
•  Cidades saudáveis: a interseção entre saúde e planejamento urbano
• Soluções inovadoras para as mudanças climáticas
• Introdução à engenharia química
• Direito e sociedade: conceitos fundamentais
• Preparo para o sucesso universitário
• Problemas na política internacional
•  O impacto da Internet na democracia, nos direitos humanos  

e na guerra

Cursos de língua inglesa 
• Língua inglesa: mídia e tecnologia 

Beisebol: preparatório para equipes universitárias oficiais  
• Somente a 1a semana  (29 de julho a 4 de agosto) 
• Somente a 2a semana  (5 de agosto a 11 de agosto 
• 1a e 2a semana  (29 de julho a 11 de agosto 

Preços do programa
Todos os preços estão em dólares canadenses (C$) e sujeitos à alteração.

Alunos canadenses (incluindo imigrantes residentes)

Opção com 
residência 
estudantil

C$ 2.900,00 para um curso de duas semanas, 
incluindo transporte do e para o aeroporto, 
acomodação em uma residência no campus da 
UBC (quarto duplo), 3 (três) refeições por dia no 
campus, plano de saúde local e todas as atividades 
acadêmicas, sociais e culturais em grupo.

Opção sem 
residência 
estudantil 

C$ 1.600,00 para um curso de duas semanas, 
incluindo 1 (uma) refeição (almoço) por dia e todas as 
atividades acadêmicas, sociais e culturais em grupo 
das 09h às 17h de segunda a sexta-feira.

Alunos internacionais

Opção com 
residência 
estudantil

C$ 3.900,00 para um curso de duas semanas, 
incluindo transporte do e para o aeroporto, 
acomodação em uma residência no campus da  
UBC (quarto duplo), 3 (três) refeições por dia no 
campus, plano de saúde local e todas as atividades 
acadêmicas, sociais e culturais em grupo.

Opção sem 
residência 
estudantil

C$ 2.600,00 para um curso de duas semanas, 
incluindo 1 (uma) refeição (almoço) por dia, seguro  
de saúde local e todas as atividades acadêmicas, 
sociais e culturais em grupo das 09h às 17h de 
segunda a sexta-feira.

Admissão e inscrição
A faixa etária dos alunos deve ser entre 15 e 18 anos antes ou na 
data do início do curso.

Para 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 do teste IELTS (International English 
Language Testing System) de 6,0 ou equivalente, uma 
pontuação mínima do teste TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) baseado na Internet de 80 ou equivalente.

Para os cursos de língua inglesa e os cursos preparatórios de 
esportes em equipes universitárias oficiais, recomenda-se que os 
alunos tenham:
•  uma pontuação média geral acumulada (GPA) mínima de 70% 

ou equivalente, comprovada por boletim ou histórico escolar 
mais recente;

•  uma pontuação mínima do teste IELTS (International English 
Language Testing System) de 5,0 ou equivalente, uma 
pontuação mínima do teste TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) baseado na Internet de 60 ou equivalente. 

Observação sobre os requisitos linguísticos: os requisitos 
linguísticos são recomendados para garantir que os alunos possam 
participar e beneficiar-se plenamente da grade escolar. 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.
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