ACAMPAMENTO DE
IDIOMA E CULTURA
Surfe

CONTATOS VIU

para alunos com mais de 18 anos

Trilhas

ACAMPAMENTO DE VERÃO E INVERNO
Janeiro, Fevereiro, Julho e Agosto
3 ou 4 semanas

CUSTO DO PROGRAMA

Pesca

Canoagem

ÁFRICA/CANADÁ/EUA

JAPÃO

Zaa Nkweta | Zaa.Nkweta@viu.ca

Ami Robinson | Ami.Robinson@viu.ca

CHINA

VIETNÃ/INDONÉSIA/FILIPINAS/CORÉIA DO SUL

Lili Feng | China@viu.ca

Rasha Abu Ramadan | Rasha.AbuRamadan@viu.ca

CHINA - PROVÍNCIA DE GUANGDONG

EUROPA OCIDENTAL

Owain Samuel | Guangdong@viu.ca

Ina Wagenblatt | Ina.Wagenblatt@viu.ca

ÍNDIA/BANGLADESH/SRI LANKA/PAQUISTÃO

ENSINO MÉDIO E ESL

Sumit Agarwal, Neha Dixit | SouthAsia@viu.ca

Aamera Jiwaji | Aamera.Jiwaji@viu.ca

$1.550 para 3 semanas; $1.975 para 4 semanas

CEI/ORIENTE MÉDIO/AMÉRICA LATINA

* Acomodação Homestay e seguro de saúde não estão incluídos

Daria Siundiukova | Daria.Siundiukova@viu.ca

Destaques
•
•
•
•

20 horas de aulas de língua inglesa por semana
3 níveis: Iniciante, intermediário, avançado
Imersão no idioma e cultura canadenses
Inclui atividades sociais e culturais e passeios em grupo

world.viu.ca/elc/language-and-culture

Standup Paddle

Esqui

CANADA
USA
CANADA

para alunos de 14-18 anos

USA

ACAMPAMENTO DE VERÃO ELL
Julho - Agosto, 1 - 8 semanas

CUSTO DO PROGRAMA
1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas 7 semanas 8 semanas
$1000

$2000

$3000

$4000

$5000

$6000

$7000

$8000

Inclui mensalidade, atividades, seguro de saúde e acomodações Homestay.
Patinação

Vancouver, Victoria,
Parksville, Coombs e
Cathedral Grove

Como finalista do Prêmio de Excelência
de Ensino Global 2018 de Academia de
Educação Superior, estamos entre os 17
finalistas pré-selecionados de inscrições
de mais de 40 países e somos a única de
apenas duas universidades canadenses
a entrar na lista. O prêmio reconhece
o comprometimento de toda a instituição
na busca da excelência de ensino.

* Taxa de inscrição e depósito de Homestay não incluídos

World.viu.ca/high-school/summer-programs

PRÉVIA UNIVERSITÁRIA
8 - 19 de Julho, 2019

* Os preços citados estão em dólares canadenses e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio

OPÇÕES DE VIAGEM
PARA O CAMPUS DE NANAIMO
AVIÃO

Voo de 20 minutos de Vancouver

BALSAS DA BC

Existem duas rotas de balsa de carro/
passageiro ligando Vancouver a Nanaimo
Horseshoe Bay a Departure Bay (1,5 horas)
Tsawwassen a Duke Point (2 horas)

HIDROAVIÃO

Existem duas empresas de hidroaviões
que ligam Vancouver a Nanaimo
• Harbour Air (20 minutos)
• Sea Air (20 minutos)

2018-19

WHISTLER
MT. WASHINGTON

NANAIMO

VANCOUVER

CANADA
USA

VICTORIA

SEATTLE

Livro informativo de cursos de
curta duração
world.viu.ca/elc

PORTLAND

A mistura especial de ambiente atencioso e acolhedor é o
diferencial da VIU em comparação com as outras universidades.
Sem falar que ostentamos o melhor clima do Canadá!

PROGRAMA APRESENTADO

CAMINHO ESL PARA VIU
Estude no Canadá. Somos conhecidos
por nossa educação de renome
global, sociedade multicultural e
comunidades seguras.

Melhore o seu inglês e pré-requisitos do programa durante a primavera e o verão e
inicie a universidade em setembro com até 15 créditos acadêmicos eletivos.
SEMESTRE 1 (Janeiro a Abril)

Fundamentos do idioma (níveis 1-3)

Preparação para graduação

6,5 semanas e 13 semanas
Início: Janeiro, fevereiro, maio, junho, setembro, outubro

13 semanas
Início: Janeiro, maio, setembro

Destaques

Destaques

• Inglês para comunicação pessoal e profissional

• Para alunos que querem cursar o Mestrado em uma universidade canadense

8 semanas
Início: Julho

Estude inglês em uma universidade reconhecida por sua excelência de ensino
Preparação universitária (níveis 4 e 5)		

PonteVIU

6,5 semanas e 13 semanas
Início: Janeiro, fevereiro, maio,
junho, setembro, outubro

13 semanas
Início: Janeiro, maio, setembro

8 semanas
Início: Maio, julho

•	Participe diretamente do programa de formação da VIU,
com diploma e certificado

world.viu.ca/elc

+

+

Escolha 2 cursos da lista a seguir:*
• Matemática 151
• Introdução à oratória
• Habilidades de leitura, fala e apresentação
• Estratégias de aprendizagem

Escolha 2 cursos da seguinte lista:*
• Princípios de teoria macroeconômica
• Literatura e cultura
• Introdução à filosofia: Ética
• Aplicações comerciais de informática

*os cursos estão sujeitos à disponibilidade

*os cursos estão sujeitos à disponibilidade

• Ciência da Computação
• Turismo
• Hotelaria
• Artes e Ciências Sociais
• Ciências

Requisitos de Admissão
Participe das nossas Atividades de
Conexões Culturais e descubra as
vibrantes comunidades, eventos
e atrações culturais locais de
Vancouver Island.

A VIU é um lugar onde a história e as
tradições são reconhecidas, as contribuições
são valorizadas e o sucesso é celebrado.
Somos privilegiados por estar localizados no
tradicional território dos povos da Costa Salish.

Preparação para a Universidade

• Administração de Empresas

•	Faça um curso universitário (3 créditos) enquanto
completa a Preparação para universidade 5 (3 créditos)

world.viu.ca/elc

Preparação para a Universidade

Inscreva-se para entrar no programa de bacharelado de sua escolha em
setembro:

Destaques

Destaques

• Diploma de ensino médio
•	IELTS de 5,0 ou mais (nenhuma escala abaixo de 5,0) OU TOEFL 61 ou mais (nenhuma
escala abaixo de 15)
• Matemática 11 min C+ para futuros candidatos
ADMISSÃO: JANEIRO, 2019

Torne sua viagem para Vancouver Island uma aventura encantadora andando de
hidroavião pelo Estreito da Geórgia. Como aluno da VIU, você tem direito a um desconto
estudantil e se conecta facilmente a destinos como Vancouver, Whistler, Tofino e Seattle.

SEMESTRE 2 (Maio a agosto)

