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Sobre a Langara.

A Langara é uma instituição pública de 
ensino superior reconhecida como uma 
das melhores instituições de transferência 
para universidades no Canadá. Oferecemos 
programas universitários, vocacionais e 
práticos, de especialização, e programas de 
inglês acadêmico que colocam nossos alunos 
no caminho para o sucesso.

Nosso campus principal tem localização central, em 
uma área verde e residencial na cidade de Vancouver, no 
Canadá. A cidade de Vancouver está reconhecida como 
uma das cidades mais belas e com melhor qualidade 
de vida no mundo. O eficiente sistema de transporte 
público, e as ciclovias espalhadas pela cidade, ajudam a 
conectar os alunos ao centro de Vancouver, ao aeporto 
internacional (YVR), e a cidades vizinhas, incluindo 
Richmond, Burnaby e Surrey.

INICIE AQUI OS SEUS PASSOS PARA O SUCESSO
Nossos cursos proporcionam a oportunidade de 
concluir um programa universitário ou iniciar uma 
nova carreira. Estudar na Langara College significa 
realizar um investimento mais econômico, estudar em 
turmas menores e ter mais atenção dos instrutores. 
Os estudantes na Langara podem concomitantemente 

cursar as mesmas matérias oferecidas nas universidades, 
para futura solicitação de equivalência em universidades 
da província ou parceiras.

VIDA DE ESTUDANTE
Ser um aluno da Langara é muito mais do que estar em 
sala de aula e completar as atividades e tarefas extra-
classe. Os estudantes podem envolver-se em trabalhos 
voluntários ou trabalhar meio período no campus ou 
em nossa comunidade. É possível também fazer parte 
de clubes escolares e participar em atividades sociais, 
culturais e acadêmicas.

MORE NA CIDADE DE VANCOUVER
O Programa de Homestay da Langara oferece a 
oportunidade de morar com uma família local, permitindo 
praticar o idioma inglês e aprender sobre a cultura 
canadense. Os estudantes podem também encontrar 
acomodação fora do campus.

OBTENHA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Os estudantes matriculados em programas full-time 
(período integral) podem trabalhar meio período dentro 
ou fora do campus enquanto estudam. Alguns de nossos 
programas oferecem a opção de experiência de trabalho 
em formato de estágio, para que os alunos obtenham 
experiência prática relacionada ao seus programas 
de estudos.

LEAP 
Inglês para Fins 
Acadêmicos 

Transferência para Universidade 
(ano 1 e 2)

Programa de Carreira 
(1 ou 2 anos)

Conclua um bacharelado 
(ano 3 e 4)

Transfira e conclua um 
bacharelado 
(ano 3 e 4)



Nossos programas.

A Langara oferece diversos programas para 
estudantes que querem aprender inglês, 
realizar uma transferência para universidades 
ou iniciar uma nova carreira.

APRENDA INGLÊS
O programa LEAP é um programa de inglês intensivo 
para fins acadêmicos, direcionado a alunos cuja língua 
materna não é o inglês, e que os prepara para o ambiente 
acadêmico em instituições de ensino superior no Canadá. 
A conclusão bem-sucedida do LEAP na Langara leva à 
admissão direta nos programas de transferência para 
universidade. O programa oferece seis datas de início 
por ano.

INICIE UMA CARREIRA
O principal objetivo dos programas de certificado 
(1 ano) e diploma (2 anos) é o de preparar estudantes 
para o mercado de trabalho e desenvolvimento 
profissional. Oferecemos também opções de programas 
de especialização, destinados a alunos que possuem um 
bacharelado e desejam ampliar seus conhecimentos 
e suas habilidades profissionais. Acesse nossa página 
(www.langara.ca) e encontre informações detalhadas 
sobre os programas, seus requisitos de ingresso e datas 
de início. Os estudantes internacionais que completam 
um dos programas regulares na Langara poderão 
obter elegibilidade para solicitar um visto de trabalho 
conhecido como Post-Graduation Work Permit.

OBTENHA UM DIPLOMA OU TRANSFIRA PARA 
UMA UNIVERSIDADE
O programa de transferência para universidades permite 
que os estudantes se preparem de maneira mais eficiente 
antes de prosseguir com seus estudos universitários. 
Ao completar dois anos de estudos na Langara, e obter 
uma credencial de Associate Degree, os estudantes 
podem transferir a totalidade de seus estudos a qualquer 
universidade da província de British Columbia (BC), 

incluindo universidades importantes como University 
of British Columbia (UBC), Simon Fraser University 
(SFU) e University of Victoria. A transferência de 
matérias é organizada através do Conselho de Admissões 
e Transferência da província (BCCAT: BC Council on 
Admissions and Transfer). Através da página do BCCAT os 
estudantes podem planejar as matérias necessárias para 
concluir seus estudos em uma universidade. A Langara 
também possui acordos de transferência com outras 
instituições canadenses, como a Queen’s University 
e a University of Saskatchewan. Estudantes podem 
adicionalmente explorar a transferência de suas matérias 
a outras instituições de ensino superior na América 
do Norte e ao redor do mundo. Para os que desejam 
concluir uma formação acadêmica na Langara, é possível 
permanecer em nossa instituição e obter o título de 
bacharel em Business Administration, Bioinformatics, 
ou Recreation Management. Os períodos letivos dos 
programas são iniciados em Setembro, Janeiro e Maio.

A LANGARA EM NÚMEROS (2017-18)

93 países representados

22.949 inscrições anuais

4.059 alunos em programas de educação continuada

+6.000 estudantes internacionais

+1.000 matérias em programas regulares de estudo

+100 opções de programas



Informações sobre o processo de matrícula.

PORTUGUESE

INFORMAÇÕES DE CONTATO
Langara College 

International Education Department 

Tel: +1.604.323.5023 

international@langara.ca 

www.langara.ca/international

O departamento de Educação Internacional 
da Langara oferece apoio aos estudantes 
recém-chegados ao Canadá, especialmente no 
início da jornada acadêmica em um novo país. 
Cada um de nossos alunos possuem objetivos 
diferentes e estamos comprometidos a ajudá-
los a encontrar o caminho para o sucesso. 
Nossos profissionais qualificados possuem 
experiência para auxiliar estudantes 
durante toda a sua permanência na Langara. 
Nossa instituição celebra a diversidade 
que nossos alunos e funcionários trazem 
para o campus, onde mais de 90 países 
estão representados.

INSCREVA-SE
O processo de inscrição é disponibilizado com 11 meses de 
antecedência ao início de cada semestre. Nós encorajamos 
que estudantes interessados realizem o seu registro on-
line e com antecedência, considerando que as inscrições 
em alguns dos programas se encerram antes do prazo 

oficial por falta de vagas. Para obter informações sobre 
o processo de inscrição e requisitos dos programas, 
acesse www.langara.ca/international.

INVESTIMENTO
A Langara conta com um dos investimentos mais 
acessíveis para estudantes internacionais na província 
de British Columbia. Além disso, nossos programas 
agregam um valor significativo para os nossos alunos. 
Acesse a página www.langara.ca/international para 
obter informações sobre investimentos e taxas.

INVESTIMENTO ESTIMADO PARA 12 MESES
Investimento (10 matérias / 30 
créditos)

$17,700

Taxas e materiais $3,000

Cobertura de plano de saúde $694

Transporte $492

Acomodação em casa de família 
(CAD$ 870 por mês + CAD$ 400 de 
taxa de colocação)

$10,840

TOTAL $32,726
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