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Programa “Líderes globais do futuro 2019 da UBC”
Programa pré-universitário de verão
para alunos do ensino médio
No programa “Líderes globais do futuro da UBC” (UBC Future Global
Leaders), alunos do ensino médio com idade entre 15 e 18 anos têm
a oportunidade de saber como é a vida em uma universidade de
alto nível. Os alunos têm 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 da UBC” combina aulas,
oficinas, sessões informativas e uma agenda cheia de atividades
pós-aula e de fim de semana.

Datas das sessões de 2019
Domingo, 30 de junho a sábado, 13 de julho de 2019
Domingo, 14 de julho a sábado, 27 de julho de 2019
Domingo, 28 de julho a sábado, 10 de agosto de 2019

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 e cursos de
língua inglesa.
•	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 de duas semanas do programa “Líderes globais
do futuro da UBC” podem ser combinados para compor um
programa de quatro a seis semanas.
•	
Os alunos podem acomodar-se em uma república estudantil da
UBC no campus e vivenciar uma experiência universitária completa
ou ir à universidade diaramente de onde estiverem morando.

Por que estudar inglês no programa
“Líderes globais do futuro da UBC”?
Em 2018, o programa “Líderes globais do futuro da UBC”
recebeu mais de 760 alunos de mais de 45 países. Os alunos
internacionais que se inscreverem em cursos de língua inglesa
conhecerão e farão amizade com 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” participam nas mesmas atividades
sociais e culturais que os alunos nativos da língua inglesa
inscritos nos cursos acadêmicos. 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?
O Canadá é reconhecido como um país com um dos padrões mais
altos de educação. Parte do ranking das 20 melhores universidades
públicas no mundo inteiro, a UBC não é uma exceção a essa regra.
A UBC é reconhecida por seu impressionante campus e localização
espetacular.
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Mais de 30 cursos de nível
universitário disponíveis
Os alunos desenvolvem habilidades acadêmicas, interpessoais e
de liderança nos cursos e oficinas lecionados pelos professores e
instrutores da UBC.
Nossos cursos acadêmicos incluem:
• Consumidores e consumo: uma perspectiva global
• Empreendedorismo de mídias digitais
• Antropologia forense: identificando os mortos
• Introdução à engenharia
• Psicologia da saúde: a interseção da psicologia com a medicina

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.

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

Alunos canadenses (incluindo residentes permanentes)

• Política, economia e diplomacia em um contexto global

Aprenda inglês bem e de forma
rápida por meio de temas globais
Os alunos têm a oportunidade de melhorar rapidamente as
habilidades de fala, leitura e escrita, preparando-se para a
universidade. Aulas animadas que enfocam eventos atuais
melhoram a fluência e a precisão do inglês dos alunos.
Nossos cursos incluem:

Opção com
república
estudantil

C$ 3.045,00 para um curso de duas semanas,
incluindo transporte 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 fornecido aos alunos
canadenses vindos do exterior.

Opção sem
república
estudantil

C$ 1.600,00 para um curso de duas semanas,
incluindo oficinas durante o período da tarde e
atividades sociais em grupos das 13h às 17h, de
segunda a sexta-feira. O almoço é dado de segunda
a sexta-feira, bem como o jantar às sextas-feiras.
Também estão inclusos eventos especiais às
sextas-feiras. Um plano de saúde local é fornecido
aos alunos canadenses vindos do exterior.

• Cidadania global e comunicação intercultural
• Mídia e tecnologia
• Meio ambiente e mudança climática
•	Preparatório para o teste acadêmico IELTS (International
English Language Testing System)

Admissão e inscrição
As inscrições abrem em 8 de janeiro de 2019. Os alunos devem ter
entre 15 e 18 anos antes ou na data do início do curso.

Alunos internacionais
Opção com
república
estudantil

C$ 4.095,00 para um curso de duas semanas,
incluindo transporte 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 fornecido aos alunos
internacionais.

Opção sem
república
estudantil

C$ 2.650,00 para um curso de duas semanas,
incluindo oficinas durante o período da tarde e
atividades sociais em grupos das 13h às 17h, de
segunda a sexta-feira.

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

O almoço é dado de segunda a sexta-feira, bem
como o jantar às sextas-feiras. Também estão
inclusos eventos especiais às sextas-feiras. Um
plano de saúde local é fornecido aos alunos
internacionais.
For more information

exl.ubc.ca/fgl-ubc

+1 604 822 1444
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