Sobre a VCC





A VCC é uma das maiores faculdades públicas na Columbia Britânica, província na costa oeste do Canada
A VCC tem dois campis localizados no coração de Vancouver, cidade lar das Olimpíadas de Inverno de 2010
A VCC recebe 15.000 alunos todos os anos, de mais de 150 países, falando aproximadamente 50 línguas diferentes
A VCC oferece uma grande variedade de programas, incluindo certificados, diplomas, graduações e pós-graduações

Por que a VCC







Preparação para o mercado: A VCC oferece a educação e o treinamento prático necessários para a inserção no mercado
de trabalho
Taxa de empregabilidade: A VCC possui uma das maiores taxas de empregabilidade entre os recém formados da
província de BC
Instrutores qualificados e dedicados: Os instrutores da VCC possuem vasta experiência de mercado e muitos receberam
prêmios por seus trabalhos
Trabalho durante estudos: Os alunos da VCC são elegíveis a trabalhar meio período no Canada durante seus estudos
Trabalho após a graduação: Os alunos internacionais graduados pela VCC podem ser elegíveis a trabalhar até 3 anos no
Canada após terminarem seus estudos
Reconhecimento da indústria: A VCC desempenha um papel fundamental atendendo às necessidades da indústria por
funcionários altamente qualificados

Programas na VCC


Applied Business - Administração Aplicada; Baking & Pastry Arts - Panificação e Confeitaria; CAD & BIM;
Cosmetology - Cosmetologia (Cabelo e Estética); Culinary Arts - Artes Culinárias; Early Childhood Care Education Educação para Cuidados na Primeira Infância; Health Sciences - Ciências da Saúde; Hospitality Management - Gestão de
Hospitalidade; Music & Design - Música e Design; Post-Degree Diploma - Pós-graduações; Technology - Tecnologia;
Transportation Trades - Serviços Automotivos; University Transfer (First-Year) - Transferência Universitária; Design de VR.

Serviços para os estudantes internacionais




Newsletters: Informações importantes e novidades são encaminhadas aos alunos por e-mail uma vez por mês
Orientação: Um evento divertido e informativo que prepara os novos alunos para começar os seus estudos na VCC
Workshops: A VCC oferece workshops para os estudantes internacionais aprenderem mais sobre o mercado de
trabalho canadense e sobre viver no Canada

Website: vcc.ca/international



Verifique a disponibilidade, requisitos de admissão e valores
Verifique os procedimentos de aplicação e baixe o
formulário de aplicação

E-mail: study@vcc.ca


Encaminhe suas dúvidas e aplicação

