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RESUMO DOS PROGRAMAS

INTERNACIONAIS

“O MITT faz de tudo para que os alunos recebam o mais alto nível de
educação possível. Do início ao fim do programa, os instrutores e a equipe
trabalharam com afinco para oferecer experiências educacionais holísticas
e agradáveis, que me ajudaram a conquistar o emprego dos meus sonhos.”
Harkirat Singh Bansal, aluno internacional da Índia, técnico em CAD (turma de 2019)
Designer júnior da New Flyer Industries

O MITT é uma instituição universitária pública que forma alunos
extremamente talentosos para uma grande variedade das carreiras
mais procuradas em Manitoba e em todo o Canadá. Os conceitos
que definem a abordagem do MITT em relação à educação são:
Voltada para a indústria. Centrada no aluno.
VOLTADA PARA A INDÚSTRIA

CENTRADA NO ALUNO

O MITT tem conexões fortes com a indústria de
Manitoba, incluindo mais de 300 parceiros de estágio e
aulas práticas.

Todo programa inclui as habilidades de trabalho do MITT:
uma série de workshops voltados para o desenvolvimento
das habilidades essenciais e de empregabilidade dos
alunos e para o ensino de como elaborar currículos e
buscar oportunidades de emprego com eficácia.

Nossos laboratórios e salas de aula simulam o local de
trabalho para que o aluno mergulhe em experiências
reais de aprendizagem, seja usando moderníssimas
tecnologias de servidores em um dos nossos programas
de TI ou trabalhando diretamente com clientes, como os
alunos dos cursos de cabeleireiro e assistência médica
frequentemente fazem.

Nossa equipe interna de orientadores e conselheiros está
disponível para ajudar os alunos a obterem sucesso em
seus programas.

Nossos instrutores são veteranos do setor e têm
conexões sólidas com os empregadores.

O orientador de imigração credenciado fornece
orientações aos alunos internacionais sobre questões
relativas a vistos de estudantes, licenças de trabalho e
outras orientações sobre imigração.

Todos os nossos programas estão alinhados com
as vagas mais procuradas em Manitoba e em todo o
Canadá.

O programa de imigração provincial de Manitoba oferece
excelentes oportunidades para pessoas graduadas que
desejam imigrar para a província.
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“O MITT é um lugar incrível
para aprender, crescer
e formar sua rede de
contatos no Canadá. Após
trabalhar no Brasil por
13 anos como produtor
executivo de uma rede de
televisão, achei que era
hora de mudar. O curso de
negócios internacionais
oferecido pelo MITT se
alinhava com os objetivos
da minha carreira.”

“ Os cursos do programa de
liderança e gerenciamento
foram incrivelmente
interessantes e desafiadores.
O MITT tem uma equipe
incrível, ambiente positivo
e profissional, além dos
melhores instrutores!”

“ Tendo sido aluno
internacional, a maior
alegria de ser professor
é encontrar ex-alunos e
saber como eles estão
depois da graduação. Foi
para isso, a chamada vida
real, que frequentamos as
salas de aula.”

Yaroslavna Alieksieieva
Aluna internacional da
Ucrânia

Jose Maria Lopez Bueno,
PhD
Instrutor de programas
de pós-graduação

Fernanda Theodoro

Certificado de pós-graduação
em liderança e gerenciamento
(turma de 2019)

Aluna internacional do
Brasil

Assistente jurídica na
Robert Arthur Law LLP

Certificado de pósgraduação em negócios
internacionais
(turma de 2019)
Representante de
serviços integrados na
Frontier Supply Chain
Solutions Inc.

“ Minha filosofia como
instrutora é que todo
aluno que vem para cá,
seja de Winnipeg ou de
qualquer outro lugar
do mundo, merece o
mesmo nível de respeito.
Somos uma universidade
extremamente inclusiva
e criamos um ambiente
saudável e de apoio,
para que cada aluno
desenvolva seu talento
ao máximo. E funciona:
nosso programa GPT
tem uma taxa de sucesso
de emprego de 100% na
graduação.”
Janet Hamilton
Instrutora, técnica em
gráfica e impressão
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Nossos
programas

em: Técnico em farmácia, auxiliar de reabilitação,
assistente de saúde e atendente de unidade, e assistente
de consultório médico para aprendizes com desejo de
servir outras pessoas e promover a saúde e o bem-estar.

SERVIÇOS HUMANOS
Você se desenvolve trabalhando com pessoas, criando
relacionamentos, experiências memoráveis, ensinando
e orientando a próxima geração, e deseja seguir uma
carreira que lhe permita ter interação pessoal com os
clientes. Nossos programas de serviços humanos podem
ajudá-lo a transformar essa paixão em uma carreira
gratificante em vários setores de serviços.

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Você é um profissional formado que deseja avançar
na carreira com uma formação voltada para negócios,
liderança, marketing e vendas, negociação de
contratos ou cadeia de valor global. Escolha entre
cinco áreas: Liderança aplicada, gestão de negócios,
gestão da cadeia global de suprimentos, liderança e
desenvolvimento de recursos humanos.

PROFISSÕES ESPECIALIZADAS
Você é executor, reparador e solucionador de
problemas, que valoriza a precisão na medição e no
projeto. Todos os nossos programas de profissões
especializadas, muitos dos quais são credenciados pelo
Programa de aprendizagem de Manitoba, oferecerão
desafios gratificantes e excelentes oportunidades para
desenvolver ainda mais habilidades que você pode
transformar em uma carreira expressiva.

NEGÓCIOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Quer você queira iniciar sua carreira como um
profissional administrativo, aplicar sua criatividade no
desenvolvimento de elementos gráficos e impressão
ou em software, ou combater crimes cibernéticos
e manter as redes comerciais seguras, oferecemos
programas de certificação e diplomas para posicionálo em inúmeras carreiras em negócios e TI.

TREINAMENTO DO IDIOMA INGLÊS

ASSISTÊNCIA MÉDICA
Participe de uma equipe diversificada de profissionais
da saúde, incumbida da segurança e da promoção da
saúde das nossas comunidades. O grupo do programa
em saúde fornece opções de certificação e diploma

O MITT também oferece treinamento do idioma
inglês, com opções de entrada a partir dos níveis 4 e
5, no Instituto do idioma inglês, para os programas
universitários e de pós-graduação.

Sua jornada de aluno
Sua jornada de aluno do MITT, da candidatura até a graduação e até o início da sua carreira.
Antes de se
candidatar

Candidatura
on-line

Enviar
documentos

Garantir seu
lugar

Obter e enviar
sua licença de
estudo

Pagar as
mensalidades

Iniciar aulas

Graduação

Encontrar o
emprego dos
seus sonhos

Escolha um
programa e veja
se atende às
exigências
de admissão

Acesse
mitt.ca/apply

Envie os
documentos
oficiais e
históricos
exigidos para:

Receba e aceite
a oferta de
admissão

A comprovação
da licença de
estudo válida deve
ser enviada para
admissions@
mitt.ca, pelo
menos 30 dias
antes da data
de início do
programa

mitt.ca/
admissions/
tuition-fees

Participe da
orientação

Atravesse o palco
com orgulho e um
enorme sorriso
nos lábios:
você conseguiu

Inicie sua
estratégia de
procura de
emprego, com
a ajuda dos
serviços de
desenvolvimento
de carreira

MITT Admissions
7 Fultz Boulevard
Winnipeg, MB,
Canada R3Y 1G4
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Faça o depósito
de admissão
Receba a carta de
aceitação (LOA)

Acesse o item
“Permits, Visas,
and More”
(Licenças, vistos e
mais) do mitt.ca

Participe de
um clube,
voluntariado, rede
de contatos
Conecte-se com
os orientadores
Estude
Participe de
um estágio
Elabore seu
currículo

Conquiste o
emprego dos
seus sonhos

Manitoba e Winnipeg
A “amigável Manitoba”, como é conhecida por muitos, é o coração das pradarias
canadenses e uma província que ostenta geografia diversificada, quatro estações
climáticas bem distintas, vida selvagem única, incluindo os celebrados ursos polares
e baleias belugas de Churchill, além de um vibrante ambiente cultural, esportivo e
artístico. É também um dos “Dez melhores destinos” do guia Lonely Planet para 2019.
Winnipeg, sua capital, é a metrópole com o custo de vida mais acessível da América
do Norte. Conta com população diversificada e forte espírito empreendedor, além de
ter sido construída ao redor de rios e paisagens naturais que criam oportunidades
de diversão ao ar livre durante todo o ano. Os campi do MITT estão localizados em
comunidades residenciais seguras e de fácil acesso em toda a cidade.

VALOR
DO CURSO

$14.850 a $15.100
(por ano)

HOSPEDAGEM
$700 a $1.000
(por mês)

ALIMENTAÇÃO
$300 a $500
(estimativa por mês)

TRANSPORTE

$100 a $150
(transporte público por mês)

Fotos: Travel Manitoba

Considerações
orçamentárias básicas*
MATERIAL
ESCOLAR
$50 a $350

LIVROS-TEXTO
$150 a $1.500

SEGURO
DE SAÚDE
$900/ano (obrigatório)

HOSPEDAGEM EM CASA
DE FAMÍLIA
O programa de hospedagem em casa de
família do MITT é uma opção acessível e
segura de moradia, que aloca os alunos
com uma família local cuidadosamente
selecionada. O custo mensal de $700*
oferece um quarto individual, três
refeições diárias, eletricidade, água e
gás e acesso à internet.
Para obter mais informações ou se
candidatar, acesse mitt.ca/homestay ou
envie um e-mail para homestay@mitt.ca

*Sujeito a alterações.
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Resumo dos programas internacionais de 2020/2021
PROGRAMAS

DURAÇÃO

CURSOS*

ESTÁGIO (incluído

CREDENCIAIS

Assistente administrativo comercial

1 ano (10 meses)

Outono, inverno, primavera

6 semanas

Certificado

Defesa cibernética e administração da nuvem

2 anos (20 meses)

Outono

2º ano: 8 semanas

Diploma

Técnico em gráfica e impressão

1 ano (10 meses)

Outono

4 semanas

Certificado

Tecnologia de computadores e redes

1 ano (10 meses)

Outono, inverno

8 semanas

Certificado

Segurança de rede

16 meses

Outono, inverno

4 semanas

Diploma conjunto com a Universidade de Winnipeg

Desenvolvedor de software

1 ano (12 meses)

Outono, inverno

8 semanas

Diploma

Liderança aplicada

1 ano (12 meses)

Veja o site

Opcional

Diploma de pós-graduação

Gestão de negócios

1 ano (12 meses)

Outono, inverno, primavera

Opcional

Certificado de pós-graduação (novo)

Gestão da cadeia global de suprimentos

2 anos (20 meses)

Veja o site

Opcional

Diploma de pós-graduação

Liderança e desenvolvimento de recursos humanos

1 ano (12 meses)

Veja o site

Opcional

Diploma de pós-graduação

Negócios internacionais

1 ano (12 meses)

Veja o site

Opcional

Diploma de pós-graduação

Assistente de saúde e atendente de unidade

1 ano (10 meses)

Outono

12 semanas

Certificado

Assistente de consultório médico

1 ano (10 meses)

Outono, primavera

6 semanas

Certificado

Técnico em farmácia

2 anos (20 meses)

Outono

1º ano: 2 semanas
2º ano: 12 semanas

Diploma (novo)

Assistente de reabilitação

1 ano (12 meses)

Outono

12 semanas

Certificado

Design e artes culinárias

1 ano (10 meses)

Outono, inverno, primavera

4 semanas

Certificado (estágio certificado nível 1)

Educação da primeira infância

2 anos (20 meses)

Outono, inverno

1º ano: 7 semanas
2º ano: 11 semanas

Diploma

Cabeleireiro

1 ano (12 meses)

Outono, inverno

Sem estágio

Certificado (estágio certificado nível 1)

Gestão de hospitalidade

2 anos (20 meses)

Outono

1º ano: mín. de 380 horas Diploma
2º ano: mín. de 380 horas.

Hospitalidade e hotelaria

1 ano (10 meses)

Outono, inverno, primavera

12 semanas

Certificado

Mecânica de automóveis

1 ano (9 meses)

Outono, inverno, primavera

4 meses

Certificado (estágio certificado nível 1)

Técnico em CAD

1 ano (10 meses)

Outono, primavera

Sem estágio

Certificado

Aplicações elétricas

1 ano (10 meses)

Outono, inverno

Sem estágio

Certificado (estágio certificado níveis 1 e 2)

Eletrônica industrial

1 ano (10 meses)

Outono

4 semanas

Certificado

Mecânica industrial/técnico industrial

1 ano (10 meses)

Outono, inverno

3 semanas

Certificado (estágio certificado nível 1)

Soldagem industrial

1 ano (10 meses)

Outono, inverno

Sem estágio

Certificado (estágio certificado nível 1)

Técnico em motocicletas

1 ano (10 meses)

Outono, inverno

4 semanas

Certificado (estágio certificado nível 1)

(todos os programas
são em tempo
integral)

na duração do
programa, a menos
que indicado como
opcional)

NEGÓCIOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSISTÊNCIA MÉDICA

SERVIÇOS HUMANOS

PROFISSÕES ESPECIALIZADAS
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Exigências do IELTS

O MITT aceita outros testes de
proficiência do idioma inglês.
Acesse o site para saber dos
detalhes.

Exigências
de inglês
para fins
acadêmicos
do MITT

EXIGÊNCIAS** (a exigência mínima de admissão em
todos os programas universitários é o diploma de escola
secundária, incluindo as exigências a seguir)

VALOR
APROXIMADO***

(Instituto do idioma
inglês do MITT)

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850/ano

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

Acesse: pace.uwinnipegcourses.ca/full-time-programs/network-security-diploma
6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês, bem como alcançar pontuação
de qualificação no teste de aptidão de programador

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 5

Conclusão da graduação certificada (ex.: associado ou bacharel) ou
diploma, matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Conclusão da graduação certificada (ex.: associado ou bacharel) ou
diploma, matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6,5 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa Nível 5

Conclusão da graduação certificada (ex.: associado ou bacharel) ou
diploma (deve incluir cursos específicos - consulte nosso website),
matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850/ano

6,5 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa Nível 5

Conclusão da graduação certificada (ex.: associado ou bacharel) ou
diploma, matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Conclusão da graduação certificada (ex.: associado ou bacharel) ou
diploma, de preferência em negócios, comércio ou afins; matemática
da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6,5 no total, mínimo de 6 em cada faixa
(aceita apenas IELTS)

N/D

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6,5 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa Nível 5

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$15.100

Consulte as normas do idioma atual no
site napra.ca

N/D

Matemática da 12ª série e inglês, biologia e química (ou equivalentes)
com grau mínimo de 60% em cada

$14.850/ano

6,5 no total, nenhuma faixa inferior a 5,5

Nível 5

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes) e um de biologia,
química ou física

$15.100

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6,5 no total, mínimo de 6 em cada faixa

Nível 5

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes); (inglês com grau
mínimo de 65%)

$14.950/ano

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes), bem como 1.000
horas de experiência no setor de hospitalidade ou conclusão do
programa de hospitalidade e hotelaria do MITT

$14.850/ano

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

6 no total, mínimo de 5,5 em cada faixa

Nível 4

Matemática da 12ª série e inglês (ou equivalentes)

$14.850

CURSOS*
Os programas podem
ser oferecidos durante
o dia e/ou à noite. Os
alunos internacionais
participantes dos
programas com
certificado ou diploma
devem participar do
programa de introdução à
faculdade e ao trabalho do
MITT antes da admissão.
EXIGÊNCIAS**
Alguns programas podem
ter exigências adicionais
de admissão. Consulte a
página do programa em
mitt.ca, para obter os
detalhes completos.
Os detalhes do programa
estão sujeitos a
alterações. Acesse o site
para obter informações
atualizadas.
Os alunos cujo primeiro
idioma não seja o
inglês ou que foram
alfabetizados em um
país em que o inglês
não é o idioma principal
precisarão atender
às exigências de
proficiência no idioma
inglês. Para obter
informações, consulte
mitt.ca/proficiency.
O MITT também oferece
aulas de inglês para fins
acadêmicos. Para obter
informações, acesse
mitt.ca/eli
VALOR DO CURSO/
TAXAS***
Os valores estão sujeitos
a alteração. Os valores
apresentados aqui
não incluem custos
de materiais ou taxas
adicionais do aluno.
Consulte o site mitt.ca
para obter informações
atualizadas sobre o valor
do curso e das taxas.

PARA SE
CANDIDATAR,
ACESSE
MITT.CA/APPLY
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LOCAIS

CONSULTAS GERAIS

130 Henlow Bay
Winnipeg, MB R3Y 1G4 Canadá
Tel.: +1 204-989-6500

Tel.: +1 204-989-6500
E-mail: international@mitt.ca

7 Fultz Boulevard
Winnipeg, MB R3Y 1G4 Canadá
Tel.: +1 204-989-6500
14 Fultz Boulevard
Winnipeg, MB R3Y 0L6 Canadá
Tel.: +1 204-989-6500

Para obter informações sobre o programa, acesse
mitt.ca/programs
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta-feira
8h30m às 16h30m

1551 Pembina Highway
Winnipeg, MB R3T 2E5 Canadá
Tel.: +1 204-989-6500
English Language Institute
67 Scurfield Boulevard
Winnipeg, MB R3Y 1G4 Canadá
Tel.: +1 204-989-7740

Participe de nossos webinários gratuitos
O MITT oferece regularmente webinários que apresentam os programas, a equipe e os
instrutores. Junte-se a nós para conectar-se de qualquer lugar do mundo. Estamos aqui para
tirar as suas dúvidas. Assine o e-mail do MITT, usando o código QR à direita, para receber
notificações sobre os webinários.

ESCANEIE-ME

conecte-se conosco

© MITT 1º de setembro de 2019

Reconhecemos que os campi e programas do MITT estão situados no território do
tratado 1, terras tradicionais dos povos Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota e Dene e na
Terra da Nação Metis. Também reconhecemos o território do tratado 3, que nos ofereceu
generosamente água potável e limpa.

MITT.ca

