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Ontário, Canadá

Se você está pronto,
nós também estamos.



Todos têm um motivo diferente.  

Alguns querem alimentar o mundo.

Outros querem salvá-lo.

Há aqueles que querem protegê-lo.

E outros que querem construí-lo.

Seja quem você for.

Não importa para o que você está pronto.

Estamos prontos para você.

BEM-VINDO AO FLEMING COLLEGE



RECONHECENDO O TERRITÓRIO

O Fleming College reconhece respeitosamente que está situado 
nas terras de Michi Saagiig e no território tradicional coberto 
pelos Tratados Williams. 
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Vida urbana, sobre a água.
Nossa região tem todas as vantagens da vida urbana, em uma atmosfera 
relaxada . Visite os festivais à beira da água, entretenimento ao vivo em toda a 
cidade ou saia para comer em nossos diferentes e prósperos restaurantes .
Aproveite a diversão recreacional em todas as estações em nossos lagos, rios 
e trilhas . Localizada em parte na via fluvial de Trent-Severn, a região é o lar 
de mais de 350 lagos . Pratique stand-up paddle no Little Lake no centro de 
Peterborough, pesque no rio Scugog em Lindsay, pratique caminhadas ou esqui 
pela nossa Floresta de Esculturas em Haliburton ou passeie de bicicleta na trilha 
Trans-Canadá, que atravessa 120 km pelas nossas comunidades de campus .

DESCUBRA O FLEMING COLLEGE
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CAMPUS DE FROST

Localizado em uma área de 150 acres às margens do rio 
Scugog em Lindsay, o campus de Frost é o lar da nossa 
renomada Escola de Ciências Ambientais e de Recursos 
Naturais. O campus abriga cerca de 1.600 alunos em tempo 
integral. O centro histórico de Lindsay e a beleza natural 
circundante de rios, lagos e parques atraem milhares de 
visitantes todos os anos. 

CAMPUS DE SUTHERLAND 

Localizado em uma área de 200 acres na cidade de Peterborough, o campus de Sutherland é o maior campus, com 
cerca de 5.200 alunos em período integral e 70 programas de período integral. Peterborough é uma das cidades mais 
agradáveis para se caminhar no Canadá e oferece um estilo de vida urbano vibrante. Empresas nacionais e multinacionais 
de fabricação e tecnologia têm operações aqui, incluindo Siemens, PepsiCo e Rolls Royce. 

CAMPUS DE HALIBURTON

O campus é o lar da Escola de Arte e Design de Haliburton, 
famosa líder na programação de artes no Canadá. Estúdios 
de arte e salas de aula espaçosos são projetados para 
aproveitar a luz natural e a paisagem ao ar livre. Aninhada 
na beleza natural do planalto de Haliburton, esta cidade é 
conhecida por sua comunidade de artistas e oferece uma 
sensação de apoio incomparável aos alunos e moradores.
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Conhecimento fortalecido pela experiência.
Os programas do Fleming College incorporam oportunidades de 
aprendizagem por experiência para ajudar você a fazer a transição da 
educação superior para uma carreira com futuro . Dependendo do seu 
programa, você terá muitas opções para aplicar o que aprendeu no campo 
escolhido .

EDUCAÇÃO PELA EXPERIÊNCIA

Você está pronto para os 
desafios do mundo real?
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Para meu período de estágio em Técnica de Recursos 
da Terra (ERT), trabalhei como técnico de campo 
em Geotécnica para a Golder Associates. Foi uma 
excelente base para minha carreira, pois eu ainda não 
tinha nenhuma experiência de trabalho relevante. Essa 
experiência no meu currículo chamou a atenção de 
todos os entrevistadores de emprego até hoje.

– Michael Tamosauskas,  
ex-aluno, Cooperação em  

Técnica de Recursos da Terra (ERT)

Pessoalmente, considero que os estágios 
tiveram um papel fundamental na minha 
compreensão do conhecimento teórico, 
pois pude ver por mim mesma e obter 
em primeira mão a experiência do que eu 
estava aprendendo em sala de aula. Isso 
foi um bônus não apenas nos meus testes, 
mas também em termos de conseguir um 
emprego. Atualmente, estou trabalhando no 
local onde fiz meu estágio durante o período 
de estudo.

– Sharon Jose (Índia) 
ex-aluna, Pedagogia

“

“

95,7% 
dos empregadores estão satisfeitos ou muito 
satisfeitos com a preparação de nossos 
graduados para o ambiente de trabalho.  
(Pesquisa de indicadores-chave de 
desempenho)

FORMAÇÃO NO MUNDO REAL, COM A MÃO 
NA MASSA

Obtenha experiências relevantes com:

• Projetos aplicados

• Projetos na comunidade

• Estágios em cooperação

• Viagens de campo internacionais

• Estágios

• Acampamentos 

• Trabalho em laboratórios e clínicas

• Laboratório de simulações 

• Prática em estúdio

• Estágios de trabalho
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AMBIENTES DE APRENDIZAGEM EXCEPCIONAIS

Pronto para estar  
na liderança?

Instalações modernas e bem equipadas.
Os alunos da Fleming desenvolvem e aperfeiçoam suas habilidades 
de carreira em ambientes exclusivos de aprendizagem com a mão 
na massa, tanto no campus quanto na comunidade . Diferentemente 
das salas de aula convencionais, esses ambientes são projetados para 
reproduzir as experiências do mundo real .
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Destaques do campus

CAMPUS DE SUTHERLAND

• Nova ala de Ciências da Saúde

• Laboratório de simulações

• O spa e clínica em Fleming

• Biotecnologia – Laboratórios avançados 

• Centro de comércio e tecnologia Kawartha

• Novo laboratório de culinária

• Recursos comuns em engenharia

• Laboratório de justiça e desenvolvimento 
comunitário

• Tribunal

CAMPUS DE FROST

• Novos laboratórios de geociências

• Centro para tecnologia de equipamentos pesados

• Centro de treinamento de Parnham para 
perfuração e explosivos

• Centro para o avanço de tecnologias de água e 
esgoto

• Incubadora de peixes

• Novo viveiro de plantas

• Telhado verde

CAMPUS DE HALIBURTON

• Estúdios de arte e design incluindo um estúdio 
de sopro em vidro recentemente reformado e um 
edifício independente de serralheira artística 

• Espaço «maker» 

• Parcerias de aprendizagem fora do campus

  – Museu e arquivos de Peterborough

  –  Incubadora de inovação da grande 
Peterborough

CENTRO PARA O AVANÇO DE TECNOLOGIAS DE 
ÁGUA E ESGOTO (CAWT) 

A Fleming College é um centro de pesquisa em tecnologias 
limpas para tecnologias inovadoras em água e esgoto. 
Dentro do CAWT, localizado no campus de Frost, um 
grupo de cientistas dedicados, pesquisadores da faculdade, 
gerentes de projetos e tecnólogos apoia empresas de 
pequeno e médio porte e as ajuda a encontrar novas 
formas de proteger, reutilizar, tratar e gerenciar a água do 
mundo. Alunos com diversos programas no campus podem 
aproveitar as oportunidades de pesquisa aplicada no CAWT.

SUSTENTABILIDADE EM FLEMING

Temos orgulho de sermos líderes em sustentabilidade 
entre as instituições de ensino superior e nas nossas 
comunidades. A Fleming tem uma posição consistente 
como um dos principais atores entre as faculdades norte-
americanas pela Associação de Sustentabilidade em 
Educação Superior (AASHE). A Fleming foi também a 
primeira instituição canadense a ser designada pela AASHE 
como um Centro de Sustentabilidade em todo o programa 
de estudos.

 57%
dos alunos utilizam transporte sustentável

 1a
faculdade canadense a banir a venda de água em 
garrafas no campus (2011)

 90%
dos programas de graduação em período integral 
têm atualmente um resultado de aprendizagem de 
sustentabilidade

 46%
de redução do consumo de papel desde 2013

 Mais de 130
parceiros de pesquisa aplicada no total

 Mais de US$ 19 milhões
em financiamentos externos de 
pesquisas até hoje
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VIDA ESTUDANTIL

Pronto para se envolver?

Todas as ferramentas e o apoio de que você 
precisará. 
Temos o compromisso de fornecer a você os serviços de apoio de que você precisa para 
atingir seus objetivos na Fleming . Seja o apoio para a busca por trabalho, assistência 
acadêmica ou orientação, podemos ajudar . Promovemos um ambiente receptivo e 
inclusivo para todos os estudantes e funcionários em todas as comunidades de campus . 
Você terá muitas oportunidades de se envolver e se divertir .

8      Fleming College



Serviços de apoio

SERVIÇOS PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS

• Orientação recheada de dicas indispensáveis

• Aconselhamento individual e em grupo

• Tutoria de pares

• Festas e viagens culturais

• Valiosa sessão de informações sobre vistos de 

trabalho, imigração e muito mais

HABILIDADES ACADÊMICAS E DE TUTORIA

• Serviços de tutoria gratuitos para todos os alunos 

que precisam de assistência

• Sessões diárias eletivas de matemática e prática 

escrita

• Programa abrangente de tutoria de pares

• Sessões semanais em grupos grandes de revisão para 

cursos com alta demanda

SERVIÇOS DE SAÚDE PARA OS ALUNOS

• Cuidados com a saúde confidenciais e gratuitos

• Acesso a um médico mediante marcação de consulta

• Enfermeira disponível em dias úteis

• Recursos educacionais para estilos de vida saudáveis

SERVIÇOS DE CARREIRA

• Apoio para alunos e ex-alunos

• Auxílio com análise de carreira e habilidades de busca 

de trabalho

• Aconselhamento de carreira individual e em grupo

• Acesso a empregadores e anúncios de emprego

BIBLIOTECA E ÁREAS COMUNS DE APRENDIZAGEM

• Extensa lista de publicações eletrônicas, além de 

revistas e livros impressos

• Recursos especializados online para todos os 

programas de estudo

• Salas de estudo em grupo e acesso a computadores, 

impressoras e scanners 

SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO E EDUCAÇÃO 

ACESSÍVEL

• Acesso a conselheiros profissionais e certificados em 

um ambiente seguro

• Assistência para problemas pessoais, acadêmicos e 

de deficiências

• Acomodações acadêmicas para alunos com 

deficiências

• Os serviços são voluntários, confidenciais e gratuitos

Envolva-se
Envolver-se na vida estudantil pode enriquecer muito a 
sua experiência. Com as atividades de liderança estudantil, 
dos programas de orientação e tutoria, de organizações 
administrativas estudantis e clubes estudantis, existem 
muitas oportunidades para que os alunos melhorem as suas 
próprias experiências e ajudem os outros alunos a se sentir 
incluídos e envolvidos. 

REGISTRO CO-CURRICULAR

Um registro não acadêmico de participação em eventos no 
campus e na comunidade. Documente as suas atividades e 
complemente o seu portfólio/curriculum vitae.

Eu era tímida e calada e meu inglês não era 
muito bom quando cheguei aqui. Entrei na 
equipe de rua de administração estudantil e 
acabei participando de muitos eventos. Depois 
me tornei membro do conselho e terminei 
sendo Embaixadora Internacional. Tudo isso 
ajudou a formar uma nova “eu”, mais confiante. 
Foi uma mudança enorme e muito importante 
na minha vida.

– Ruixin (Rayna) Li (China),  
ex-aluna, Administração de Empresas 

 – Contabilidade

“

Ruixin: Confiança recém-descoberta 
em atividades de corrida estudantil

CONSULTOR SOBRE IMIGRAÇÃO 
REGULAMENTADA DE ESTUDANTES 
INTERNACIONAIS 

Nosso consultor sobre imigração regulamentada 
de estudantes internacionais (RISIA) pode fornecer 
consultoria sobre imigração com vistos de estudante e 
programas relacionados de imigração para o Canadá, 
assim como vistos de residência temporária .
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MORADIA E ALOJAMENTO

Pronto para se mudar 
para cá?

Encontre o lugar certo para chamar de casa.
Sua escolha de moradia é importante e estamos aqui para ajudá-lo a 
tomar uma decisão informada . Nossa equipe local de vida residencial e o 
coordenador de alojamento fora do campus estão disponíveis para auxiliá-lo 
durante a sua busca inicial por moradia e com futuras questões que podem 
surgir em relação à sua acomodação .
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ESTADIA EM CASA DE FAMÍLIA

Hospede-se na casa de uma família local no seu próprio 
quarto mobiliado. Dependendo do acordo e da família, 
isso pode incluir todas ou a maioria das refeições, acesso à 
internet e participação nas saídas e celebrações da família. 

ALOJAMENTO FORA DO CAMPUS

Existem muitas opções de alojamento fora do campus 
para aqueles que desejam morar sozinhos ou com outros 
estudantes. Geralmente, os locais não são mobiliados. 
Para obter dicas importantes e anúncios de aluguel, visite 
flemingcollege.ca/student-experience/ 
off-campus-housing.

MORADIA NO CAMPUS (PETERBOROUGH E 
LINDSAY)

Cada apartamento totalmente mobiliado em nossos 
edifícios residenciais tem seis quartos individuais, com 
cozinha, sala e banheiro compartilhados. O fumo é proibido 
em todos os edifícios, que são equipados com lavanderia 
no local e funcionários 24 horas por dia. Para fazer um 
tour virtual, verificar os preços e candidatar-se, visite 
flemingcollege.ca/student-experience/residence. 

Quarto

Quarto

Quarto

Quarto

BanheiroQuarto

Sala de estar

Cozinha

Banheiro

Quarto

Edifício 
residencial de 
Sutherland

CUSTOS ESTIMADOS DE MORADIA PARA UM ANO 
ACADÊMICO (8 MESES)

 US$ 1.500 a US$ 4.000
Alimentação

 US$ 0
Passe de ônibus (incluído nas taxas acessórias)

 US$ 0 a mais de US$ 1.200
Livros e materiais (dependendo do programa)

 US$ 1.200 a US$ 2.000
Itens de uso pessoal

CUSTOS ESTIMADOS DE ALOJAMENTO PARA UM 
ANO ACADÊMICO (8 MESES)

 US$ 7.400
Estadia em casa de família. Totalmente mobiliado, 2 ou 
3 refeições diárias, internet e serviços de utilidade pública 

incluídos.

 US$ 6.800 a US$ 7.400
Moradia no campus. Totalmente mobiliado, internet e 
serviços de utilidade pública incluídos.

 US$ 4.000 a US$ 9.000
Alojamento compartilhado fora do campus. 
Geralmente não mobiliado. Os custos de alimentação, 
internet e serviços de utilidade pública são à parte.

SEU QUARTO!
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ESCOLA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E DE RE-
CURSOS NATURAIS

Pronto para ir lá fora?

Nossa escola é diferente.
Não há outro modo de explicar – nossa escola é diferente . Com programas 
que se concentram no ambiente, você não passará muito tempo em uma sala 
de palestras . É algo ativo, aprendizagem ao ar livre com laboratórios, escolas 
de campo e projetos que o desafiam a colocar os seus conhecimentos em 
prática . A maioria dos programas oferece a aprendizagem por experiência com 
estágios de trabalho . Alguns oferecem co-ops remunerados . E alguns oferecem 
oportunidades de aprendizado internacional . Nossas turmas de tamanho 
reduzido são conduzidas por um corpo docente dedicado que não somente é 
apaixonado pelas matérias que ensina, mas também pelo sucesso do aluno . Aqui 
você fará amizades e conexões que durarão toda a vida .
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CERTIFICADOS (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO 

Co-op em Arboricultura (AR) 3 semestres Jan

Técnicas de Explosivos (SBL) 2 semestres Set/Maio

Co-op em Técnicas de Equipamentos Pesados (MPH) 3 semestres Jan 

Habilidades de Aventura ao Ar Livre (OAS) 2 semestres Set 

Silvicultura Urbana (UF) 2 semestres Set 

DIPLOMAS (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO 

Técnico em Biologia da Conservação NOVO! (CNB) 4 semestres+ Set

Co-op Técnico em Recursos Terrestres (ERT) 5 semestres+ Set 

Restauração Ecológica (ERJ)  
Equivalente a um bacharelado Graduação/diploma conjunto Trent-Fleming 
(4 semestres na Fleming College, Lindsay; 4 semestres na Trent University, 
Peterborough)

8 semestres Set

Técnico em Gestão de Ecossistemas (EMT) 4 semestres+ Set/Jan 

Tecnologia em Gestão de Ecossistemas* (EMX) 6 semestres+ Set/Jan 

Co-op Técnico em Geração de Energia Elétrica (EPG) 4 semestres Jan 

Técnico Ambiental/

Co-op opcional (ETN)

4 semestres+

5 semestres+

Set/Jan 

Somente set

Tecnologia Ambiental* (ETY) 6 semestres+ Set/Jan 

Técnico em Piscicultura e Vida Selvagem/

Co-op opcional (BO)

4 semestres+ 

5 semestres+

Set/Jan 

Somente set 

Tecnologia em Piscicultura e Vida Selvagem* (FW) 6 semestres+ Set/Jan 

Técnico em Silvicultura/ 

Co-op opcional* (FT)

4 semestres+

5 semestres+

Set/Jan 

Somente set

Educação em Aventura e ao Ar Livre (ODE) 4 semestres Set 

Técnico em Perfuração de Recursos/

Co-op opcional (RDB)

4 semestres+

5 semestres+

Set/Jan 

Somente set 

Co-op Técnico em Silvicultura Urbana (UFT) 5 semestres Set 

CERTIFICADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO 

Operações e Gestão de Sistemas Avançados de Água/Co-op (AWS) 3 semestres Set/Jan

Planejamento Aplicado – Ambiental (AEN) 10 meses Set 

Co-op em Aquicultura (AQU) 3 semestres Set 

Sistemas Geotérmicos NOVO! (GES)** 2 semestres Jan

SIG – Especialista em Aplicações (GIA) 10 meses Set 

SIG – Especialista em Cartografia (GC) 10 meses Set 

Co-op em Agricultura Sustentável (SAG) 3 semestres Set 

Gestão Sustentável de Rejeitos NOVO! (SWM) 2 semestres Set

* Os alunos devem ingressar pelo nível técnico do programa. Os alunos são considerados para entrada no nível tecnológico por meio de um processo 
de candidatura interno no segundo ano. 

+ Estes programas compartilham um primeiro semestre em comum. Consulte a página 31 para obter mais informações.
** Este programa é co-hospedado com a Escola de Comércio e Tecnologia no nosso campus de Sutherland. Consulte o site para obter todos os 
detalhes.

UM LABORATÓRIO DE VIVÊNCIA E APRENDIZADO – DENTRO E FORA

A Escola de Ciências Ambientais e de Recursos Naturais (SENRS) se localiza no nosso campus de Frost em Lindsay. 
Situado em uma área de 150 acres às margens do rio Scugog, o próprio campus é um laboratório de aprendizado para os 
alunos. 

Nossos ambientes de aprendizagem por experiência de ponta incluem:

• Telhado verde

• Laboratório de patologia

• Wetlands (jardins filtrantes) 
naturais

• Incubadora de peixes

• Biocommons

• Estufa/berçário

• Viveiro de plantas

• Novo laboratório de 
geociências

• Poços geotérmicos

• Canteiro de equipamentos 
pesados

• Apiário

• Jardim comunitário

•  Centro para o avanço de tecnologias de água e esgoto
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CERTIFICADOS

Co-op em Arboricultura PPE

Treinamento para gerenciar e preservar árvores e arbustos. 
Do início ao fim, este programa é prático e inclui um co-op 
remunerado de maio a setembro. 

Técnicas de explosivos PPE FC

O único programa do gênero no Canadá prepara você para 
uma carreira como um blaster, preenchendo cavidades 
para explosão em mineração e demolição. Há um caminho 
opcional para um segundo semestre como Técnico de 
Perfuração de Recursos.

Co-op em Técnicas de Equipamentos Pesados PPE

Faça a manutenção e o conserto de veículos de 
equipamentos pesados e maquinário em equipamentos de 
última geração no local. Inclui um co-op remunerado. Altas 
taxas de empregabilidade.

Habilidades de Aventura ao Ar Livre

Adquira o treinamento, certificações reconhecidas pela 
indústria, habilidades para planejamento de viagens, gestão 
de riscos e planejamento de programas para trabalhar no 
campo de turismo de aventura. Inclui dois acampamentos e 
diversas atividades ao ar livre e expedições.

Silvicultura Urbana PPE

Este programa altamente prático se concentra em trabalhos 
de cuidados com árvores urbanas sem subir nelas. Há um 
caminho opcional no segundo semestre para Co-op Técnico 
em Silvicultura Urbana ou Arboricultura, com um crédito 
significativo para o curso. 

 Mais de 100 
caminhos para um grau universitário

tempo de prática em 

laboratórios e trabalho no 

campo 

dos graduados muito 

satisfeitos/satisfeitos com 

o programa

dos empregadores muito 

satisfeitos/satisfeitos com 

os graduados

programas com 

co-ops

13

60%

87%

96%

APRENDIZAGEM COM BASE NA COMUNIDADE

Nossa escola reconhece a importância e o valor da 
aprendizagem com base na comunidade. Em parceria com 
organizações do setor público, privado e sem fins lucrativos, 
você verá com frequência nossos alunos no campo, 
colocando suas habilidades em uso para a melhoria de 
nossas comunidades. 

Os alunos do nosso programa de Agricultura Sustentável 
estão atualmente auxiliando em um jardim comunitário 
iniciado pela United Way local e pela Crayola Company em 
Lindsay. O jardim tem como objetivo fornecer uma maior 
segurança alimentar aos residentes locais, entregando 
produtos frescos a bancos alimentares locais e ensinando 
aos membros da comunidade como produzir seus próprios 
alimentos.

DIPLOMAS

Técnico em Biologia da Conservação NOVO! FC

No único programa do gênero em Ontário, você se 
concentrará na conservação de populações de animais em 
risco usando a pesquisa e as tecnologias atuais, incluindo 
genética e DNA ambiental (eDNA). Inclui um acampamento 
de 40 horas e um projeto aplicado com duração de um 
semestre.

Co-op Técnico em Recursos Terrestres PPE FC 

A Fleming College é a única faculdade a oferecer uma 
mistura de geologia, exploração mineral, técnicas 
ambientais e de engenharia em um mesmo programa. Inclui 
um co-op remunerado de seis meses. Há uma alta demanda 
pelos graduados neste programa nas indústrias de recursos 
e geotécnica.

Graduação/Diploma em Restauração Ecológica FC 

Obtenha um diploma e uma graduação em quatro 
anos, com dois anos na Fleming e dois anos na Trent 
University. Torne-se um líder na recuperação de 
ecossistemas degradados, danificados ou destruídos por 
meio da aprendizagem aplicada, habilidades de campo, 
conhecimentos teóricos e científicos e habilidades de 
pesquisa. 

Técnico em Gestão de Ecossistemas PPE 

Contribua para a saúde do ecossistema ajudando governos, 
grupos conservacionais e organizações de vida selvagem 
com planejamento ambientalmente sustentável baseado em 
pesquisa de campo e análise de dados. Estágios de duas 
semanas no campo estão disponíveis na Costa Rica, na 
África do Sul, com uma comunidade indígena no norte de 
Ontário, ou organize o seu próprio estágio. Oportunidade 
competitiva para um semestre de 12 semanas na Reserva de 
Vida Selvagem de Pidwa, na África do Sul. 

Tecnologia em Gestão de Ecossistemas PPE 

Desenvolva mais competência e obtenha experiência 
aplicada com o programa de Tecnologia de terceiro ano, 
que inclui um acampamento de uma semana e um projeto 
para uma agência externa. Graduados na universidade 
podem se qualificar para pedir equivalência e podem se 
graduar neste programa em apenas oito meses.

Co-op Técnico em Geração de Energia Elétrica PPE  

Obtenha habilidades especializadas para instalar, fazer 
a manutenção e testar unidades de geração de energia 
elétrica para a geração de energia de emergência, energia 
de stand-by e energia primária. Além disso, aprenda a 
fazer a manutenção, consertar e instalar geradores que 
funcionam com diesel, gasolina e gás natural. Inclui um co-
op remunerado. 

VOCÊ TEM ALTERNATIVAS

Leve seu diploma ou graduação para o próximo nível.

 13 
Programas de pós-graduação e 
de equivalência para alunos com 
um diploma ou uma graduação

 12 
caminhos para 
um grau na Trent 
University
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Técnico Ambiental (Co-op opcional) PPE 

Aprendizagem na prática em nossas instalações exclusivas, 
na escola de campo, estudos de campo ao ar livre e 
excursões para instalações industriais/municipais treinarão 
você para evitar ou resolver problemas ambientais. Este 
programa é certificado pela Organização de Carreiras 
Ambientais (ECO) do Canadá e fornece diversas 
certificações de tratamento de água e esgoto. Co-op 
opcional competitivo para alunos que iniciam em setembro. 

Tecnologia Ambiental PPE 

Inclui um estágio de trabalho de duas semanas. Os 
alunos se qualificam para várias certificações, incluindo: 
ECO Canada: Profissional Ambiental (EP) e Profissional 
Ambiental em Treinamento (EPt); CET (Tecnólogo em 
Engenharia Certificado) pela OACETT (a Associação de 
Técnicos e Tecnólogos em Engenharia Certificados de 
Ontário); Assessor Certificado do Campo Ambiental (CESA) 
com a Associação de Assessores de Campo Ambiental do 
Canadá. 

Técnico em Piscicultura e Vida Selvagem (Co-op 
opcional) PPE 

Comece a sua carreira em sustentabilidade gerenciando 
os hábitats e as populações de peixes e de vida selvagem. 
O desenvolvimento das suas habilidade inclui trabalho 
em laboratório e diversas saídas de campo, além do 
treinamento em manuseio de barcos, GPS, tecnologias de 
monitoramento, anilhagem de aves e pesca com redes para 
amostragem e marcação. Co-op opcional competitivo para 
alunos que iniciam em setembro.

Tecnologia em Piscicultura e Vida Selvagem FC 

A Fleming é a única faculdade em Ontário que oferece 
uma especialização de terceiro ano em Tecnologia em 
Piscicultura e Vida Selvagem. Seja treinado em técnicas 
avançadas de laboratório, compilação e análise de dados 
e escrita de relatórios. Inclui quatro semanas de estágio no 
campo e dois acampamentos com duração de uma semana. 

Técnico em Silvicultura (Co-op opcional) PPE 

Adquira habilidades para uma gestão responsável, 
planejamento e proteção de recursos florestais, com 
estudos na sala de aula, diversas saídas de campo e a 
experiência do acampamento. Co-op opcional competitivo 
para alunos que iniciam em setembro.

Educação em Aventura e ao Ar Livre 

Aprimore as habilidades aprendidas no programa de 
Habilidades de Aventura e ao Ar Livre, acrescentando 
outras certificações além de dois acampamentos. Cursos 
em facilitação, liderança, interpretação natural e estratégias 
e técnicas de educação com base em aventura preparam 
você para sua carreira. Escolha entre uma saída de campo 
de duas semanas ou uma viagem de estudos para a Costa 
Rica. 

Técnico em Perfuração de Recursos  
(Co-op opcional) PPE FC 

Este é o único programa do gênero no mundo, oferecendo 
treinamento técnico e extensiva experiência na prática. 
Trabalhe em uma gama completa de equipamentos 
de perfuração nas nossas instalações do programa. 
Empregadores nacionais e internacionais recrutam nossos 
graduados. Co-op opcional competitivo para alunos que 
iniciam em setembro.

Co-op Técnico em Silvicultura Urbana PPE FC 

Inicie sua carreira em gestão de espaços verdes urbanos 
obtendo nosso diploma de Técnico em dois anos, com 
a opção de continuar na UNB (Universidade de New 
Brunswick) para obter um Bacharelado em Ciências (B.Sc.) 
em Silvicultura em apenas mais dois anos. Inclui um co-op 
de verão remunerado. 

CERTIFICADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Co-op em Operações e Gestão de Sistemas Avançados de 
Água FC 

Prepare-se para trabalhar na distribuição de água, 
tratamento, inspeção e execução de água e esgoto por 
meio de trabalho em laboratório e no campo, e saídas de 
campo para operações de tratamento de água e esgoto. 
Inclui um co-op remunerado. 

Planejamento Aplicado – Ambiental FC 

Obtenha uma vantagem competitiva com este conjunto 
de habilidades vendáveis e de alta demanda. Você ajudará 
organizações a manejar as complexidades do planejamento 
ambiental com sua compreensão de ecossistemas, 
legislação, comunicação e habilidades de SIG.

Co-op em Aquicultura FC 

Obtenha experiência prática em piscicultura, operações de 
aquicultura e abastecimento para conservação por meio de 
saídas de campo e em nossas duas incubadoras no campus. 
Inclui treinamento em negócios e um co-op remunerado de 
oito semanas. 

Sistemas Geotérmicos NOVO! PPE FC

O único programa do gênero na América do Norte. Oferece 
uma combinação exclusiva de treinamento prático em 
perfuração e instalação do campo de laço geotérmico, além 
da instalação, reparo e manutenção do sistema hidrônico 
dentro de edifícios.

SIG – Especialista em Aplicações FC 

A liderança da Fleming em SIG é amplamente reconhecida 
pela indústria, o governo e as empresas. Usando os mais 
modernos recursos de hardware, software, dados e 
tecnologia de campo, você aprenderá a planejar de modo 
efetivo, monitorar alterações, prever tendências e gerenciar 
recursos. 

SIG – Especialista em cartografia FC 

Torne-se um profissional proficiente em SIG, além de um 
designer visual, cartógrafo e comunicador – usando os 
mais modernos dados e software de SIG para criar mapas e 
outros produtos personalizados. Nossas parcerias garantem 
um aprendizado excepcional e oportunidades de emprego. 

Co-op em Agricultura Sustentável PPE FC 

Aprenda métodos sustentáveis e ecológicos de agricultura. 
O programa inclui operações em pequenas fazendas, 
exploração de novos nichos de mercado, novos modelos de 
exploração agrícola e uma experiência de co-op. Aprenda 
com fazendeiros experientes e desenvolva seu próprio 
estudo de viabilidade e plano agrícola. 

Gestão Sustentável de Rejeitos NOVO! FC 

Auxilie organizações com melhores práticas de desvio 
de rejeitos e práticas de recuperação por meio da 
implementação de estratégias inovadoras de gestão 
de rejeitos, usando ideias e tecnologias emergentes. As 
oportunidades de emprego estão crescendo, tanto no 
Canadá quanto internacionalmente. 

FC  = Programa exclusivo oferecido na Fleming College

PPE = São necessários equipamentos de proteção 
individual, que devem ser adquiridos antes do início do 
programa (não incluídos na taxa) .
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SAÚDE E BEM-ESTAR     

Pronto para transformar sua 
compaixão em uma carreira? 

6
Nossos programas centrais em saúde são totalmente certificados.  
Consulte nosso site para obter os detalhes.  

Pronto para o futuro.
Trabalhar em campos integrados de saúde e bem-estar pode incluir o fornecimento 
de cuidados de linha de frente para o paciente, fornecimento de apoio, promoção de 
prevenção de doenças e bem-estar por toda a vida, ou a gestão de informações e da 
tecnologia que sustenta o sistema . 
 •  Currículo com pensamentos avançados, espaços de laboratório reprojetados e 

novas instalações equipadas com tecnologia e equipamentos para aprendizagem 
avançada prepararão você para fornecer cuidados efetivos em saúde e bem-estar .

 •  Você aprenderá da mesma forma que trabalha – em equipes multidisciplinares .
 •  Extensas oportunidades de aprender com o treinamento prático em ambientes 

clínicos procurados e estágio em campo .
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CERTIFICADOS 

Assistente de Farmácia Comunitária NOVO!

Treine para ser um membro-chave da equipe multidisciplinar 
que fornece serviços farmacêuticos à comunidade.  Inclui 
extensa aprendizagem aplicada em nosso laboratório de 
Técnica em Farmácia de última geração e um estágio no 
campo de 140 horas. 

Trabalhador em Apoio Pessoal PPE  

Aproximadamente 400 horas de teoria relevante e 300 
horas de treinamento clínico na vida real prepararão 
você para um carreira satisfatória e concentrada em 
pessoas, ajudando a maximizar a experiência de vida de 
crianças, adultos e idosos com necessidades especiais ou 
deficiências. 

DIPLOMAS 

Biotecnologia – Avançada PPE FC  

Uma especialização combinada em biotecnologia e ciência 
forense, um formato acelerado que condensa o material 
de seis semestres em cinco, treinamento em diversas 
habilidades de trabalho e um estágio no semestre final 
preparam nossos graduados sob demanda para diversas 
oportunidades.

Esteticista FC  

Forme-se em apenas 12 meses com o equivalente a dois 
anos de estudo. 288 horas de experiência prática em nosso 
Spa + Clínica de última geração darão a você as habilidades 
técnicas para fornecer uma ampla variedade de tratamentos 
e as habilidades de negócios para gerenciar um spa.

Promoção de Saúde e Condição Física 

Prepare-se para uma carreira como consultor em saúde 
e condição física, com conhecimentos em ciência do 
exercício, coaching, promoção da saúde e negócios. Inclui 
um estágio em campo. Nova opção de diploma duplo com 
Serviços de Recreação e Lazer.

CERTIFICADO (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO

Assistente de Farmácia Comunitária NOVO! (CPH) 3 semestres Set

Trabalhador em Apoio Pessoal (PWS) 2 semestres Set/Jan/Maio 

DIPLOMAS (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO

Biotecnologia – Avançada (BTF) 5 semestres Set/Jan

Esteticista (EST) 3 semestres Set/Jan/Maio

Promoção de Saúde e Condição Física (FHP) 4 semestres Set

Gestão de Informações de Saúde (HIM) 4 semestres Set

Massoterapia (Condensado) (MAC) 5 semestres Set

Assistente de Terapeuta Ocupacional e Assistente de Fisioterapeuta (POA) 4 semestres Set

Técnico em Farmácia (PHM) 4 semestres Set

Serviços de Recreação e Lazer (RLS) 4 semestres Set 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO

Recreação Terapêutica (THR) 3 semestres Set

Gestão de Informações de Saúde PPE FC  

Aprenda a usar tecnologias de computador para capturar 
e analisar dados e para criar informações de saúde para o 
uso em promoção de cuidados com a saúde, planejamento 
financeiro e de gestão. O programa é um dentre apenas 
quatro programas disponíveis em Ontário de diploma em 
faculdades reconhecidos pela Associação de Gestão em 
Informações de Saúde do Canadá (CHIMA). 

Massoterapia 

O programa fornece um ambiente de aprendizagem 
excepcional com diversas oportunidades de experiência 
aplicada. Você fornecerá tratamentos terapêuticos a uma 
variedade de clientes no Spa + Clínica na Fleming College, 
localizado no campus de Sutherland, em Peterborough.

Assistente de Terapeuta Ocupacional e Assistente de 
Fisioterapeuta PPE  

Treine para ambas as opções de carreira neste programa 
intencionalmente amplo, que inclui um mínimo de 500 
horas de treinamento clínico. 

Técnico em Farmácia PPE  

Prepare-se para um carreira como um membro valorizado 
da equipe de cuidados com a saúde de um farmacêutico, 
com treinamento prático em nosso laboratório de farmácia 
e dois estágios de trabalho em diferentes ambientes.  

Serviços de Recreação e Lazer 

Forme-se com habilidades de desenvolvimento de 
programas recreacionais e habilidades gerenciais. Inclui um 
estágio de quatro meses. Os caminhos podem levar a um 
diploma duplo com Promoção de Saúde e Condição Física 
e entrada no curso de Estudos de Recreação e Lazer da 
Brock University. 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Recreação Terapêutica PPE  

Uma combinação de cursos no campus e online prepara 
você para uma carreira de fornecimento de ferramentas 
terapêuticas personalizadas para clientes com deficiências 
ou doenças. Inclui um estágio em campo de um semestre 
inteiro.
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DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Pronto para fazer a diferença?

100%
Empregos para graduados em Apoio Educacional e 
Cuidados com Crianças e Adolescentes

– Pesquisa mais recente sobre estágios de KPI

Servir a sua comunidade pode ser uma 
carreira inspiradora e recompensadora.
Você causará um impacto, seja levando uma ampla gama de serviços 
sociais a famílias, crianças e jovens em uma variedade de circunstâncias, ou 
trabalhando no setor de educação, apoiando estudantes e crianças pequenas 
com necessidades especiais . 

O que nos diferencia ajudará você a se destacar.

 •  Aprendizagem extensiva com experiências, certificações e habilidades 
especializadas  

 •  Ganhe uma perspectiva global – participe de projetos internacionais de 
Desenvolvimento Comunitário
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Adoro ser minha própria chefe e o 
programa me ajudou a me concentrar 
na minha paixão, que é o cuidado 
individualizado. Não consigo me imaginar 
não fazendo parte, de algum modo, da vida 
dos meus clientes.

– Fenna Green, ex-aluna, Trabalhadora 
de Serviços de Desenvolvimento 

(DSW) 

A história de Fenna: flemingcollege.
ca/ready

“

Fenna: Apaixonada por ajudar as pessoas 
a viver o melhor das suas vidas. 

Cody Field, Fenna Green

DIPLOMA (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO 

Cuidados com Crianças e Adolescentes (CYW) 6 semestres Set/Jan

Trabalhador de Serviços de Desenvolvimento (DSW) 4 semestres Set

Educação na Primeira Infância (EC) 4 semestres Set/Jan

Apoio Educacional (ED) 4 semestres Set

Funcionário de Serviço Social (SW) 4 semestres Set/Jan/Maio

DIPLOMAS 

Cuidados com Crianças e Adolescentes 

Trabalhe em uma carreira recompensadora ajudando 
crianças, adolescentes e famílias com problemas. Inclui três 
estágios em campo e cursos em práticas recomendadas e 
inovadoras. Os graduados estão qualificados para ingressar 
na Associação de Conselheiros de Jovens e Crianças de 
Ontário.

Trabalhador de Serviços de Desenvolvimento 

Forneça apoio especializado a pessoas de todas as idades 
com deficiência intelectual. Inclui três estágios em campo 
em diferentes ambientes. Os graduados estão qualificados 
para participar de associações profissionais. 

Educação na Primeira Infância 

Apoie o crescimento e desenvolvimento de uma criança 
com aprendizado criativo baseado em brincadeiras. O 
extenso desenvolvimento de habilidades inclui regências, 
um programa infantil interativo e um projeto em equipe 
«Criando seu próprio serviço de cuidados infantis».

Apoio Educacional 

Nosso currículo atualizado prepara você para trabalhar 
como parte de uma equipe educacional que apoia crianças 
com uma ampla gama de habilidades. Inclui estágios de 
trabalho extensivos e treinamento em diversas tecnologias 
avançadas de sala de aula.
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DIREITO E JUSTIÇA

Pronto para fornecer 
proteção e segurança?

Único no gênero  
O programa de Serviços Comunitários e de Justiça é o único 
em Ontário que conta com um curso oferecido dentro de uma 
instituição federal.

Carreiras sustentáveis e de sucesso começam aqui.
O currículo progressivo equipa você com habilidades técnicas e de vida, incluindo 
estratégias de saúde mental, competências de resiliência pessoal, treinamento em 
liderança, cursos de ética e habilidades de comunicação . 
 •  Treinamento com atores reais e cenários de simulação do mundo real no campus + 

experiência de estágio na prática . 
 •  Explore suas opções de carreira com o nosso primeiro semestre em comum 

(consulte a página 31 para obter detalhes)

20      Fleming College



DIPLOMAS

Serviços Comunitários e de Justiça 

Prepare-se para o trabalho na linha de frente com jovens 
em risco ou adultos envolvidos ou em risco de se envolver 
no sistema de justiça criminal, nos sistemas de serviços de 
saúde mental ou de bem-estar infantil. Inclui um estágio em 
campo de 14 semanas. 

Serviços de Alfândega na Fronteira 

Prepare-se para uma carreira na linha de frente do comércio 
global e da aplicação das leis. Inclui um estágio em campo.

Assistente Jurídico 

Obtenha um treinamento extensivo para auxiliar advogados 
e paralegais em seus trabalhos. Faça um semestre adicional 
e se forme com dois diplomas, de Assistente Jurídico e 
Paralegal. Inclui um estágio em campo de 100 horas.

Paralegal 

Este programa certificado treina você nos requisitos 
teóricos e práticos da Sociedade Legal do Alto Canadá 
e prepara você para fazer o exame de licenciamento da 
Sociedade. Os paralegais têm permissão para fornecer 
serviços diretamente ao público ou trabalhar sob a 
orientação de um advogado. 

Bases da Polícia 

Treine para lidar com uma ampla gama de situações 
encontrada nas carreiras de policiamento e policial civil. 
Inclui um currículo inovador em saúde mental e habilidades 
de comunicação, além de um estágio em campo.

Proteção, Segurança e Investigação 

Mais que apenas um treinamento para oficial de segurança, 
este programa inclui um foco em novos conceitos em 
tecnologia, trabalho em projetos com parceiros da 
comunidade e um estágio em campo.

Eu adorei a natureza agitada e empolgante 
da vigilância e o treinamento prático que 
recebemos no programa de Proteção, 
Segurança e Investigação. Coisas como as 
recriações no tribunal realmente preparam 
você para o que esperar no mundo real, 
e os professores trouxeram tudo à vida, 
compartilhando as histórias e experiências de 
suas carreiras.

– Sam Delahaye,  
Oficial de Controle Animal,  

Sociedade Humanitária de Peterborough

“

Sam: Pronta para proteger 
os animais.

DIPLOMA (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO 

Serviços Comunitários e de Justiça (CJS) 4 semestres+ Set/Jan 

Serviços de Alfândega na Fronteira (CBS) 4 semestres+ Set/Jan 

Assistente Jurídico (CLK) 4 semestres+ Set/Jan

Paralegal (PLG) 4 semestres+ Set/Jan 

Bases da Polícia (PF) 4 semestres+ Set/Jan

Proteção, Segurança e Investigação (LSR) 4 semestres+ Set/Jan

+ Primeiro semestre em comum
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Mais de 1.000
e contando

Devoluções de impostos peticionadas sem custo por 
estudantes de Contabilidade para famílias com baixa 
renda em nossas comunidades. 

Uma escola dinâmica com tamanho de classes 
reduzidos. 
Classes menores ajudam a formar laços mais próximos com o corpo docente e com os 
colegas de classe . Ajudaremos você a descobrir sua especialidade de negócios; você fará 
amizades para toda a vida, além de uma futura rede de contatos e colegas na indústria . 
 •  Programas da mais alta qualidade lecionados por um corpo docente especializado .
 •  Seja contratado ou comece o seu próprio negócio .  Você terá experiência prática, do 

mundo real, pensamento empreendedor e fortes habilidades de comunicação para 
ter sucesso .  

 •  Continue seus estudos aqui no Canadá ou vá para o exterior .

NEGÓCIOS

Pronto para sonhar grande?
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Eu tinha ouvido falar de Enactus antes de vir para o 
Canadá, e o astral das pessoas nos regionais, nacionais e 
na Copa do Mundo me inspirou a entrar na organização.  
Apresentei-me no encontro regional e agora, em minha 
nova função como Presidente do Enactus Fleming 
College, estou ajudando a preparar a equipe para o 
encontro nacional em Vancouver.

– Jo Ho,  
aluna de Gestão Global de Negócios

Enactus é um clube empreendedor conduzido 
por estudantes no qual os alunos aplicam suas 
habilidades empresariais para causar impacto 
no crescimento econômico de comunidades 
internacionais e iniciar um negócio no campus.

A história de Jo: flemingcollege.ca/ready

“

Jo: Pronta para liderar a equipe.

DIPLOMAS (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO 

Contabilidade (BAC) 4 semestres+ Set/Jan

Negócios (GBE) 4 semestres+ + Set/Jan

Administração de Empresas* (BAD) 6 semestres+ + Set/Jan

Administração de Empresas – Contabilidade* (BAB) 6 semestres+ Set/Jan

Administração de Empresas – Gestão de Recursos Humanos* (BAH) 6 semestres+ + Set/Jan

Administração de Empresas – Marketing (BAA) 6 semestres+ + Set/Jan

Negócios – Recursos Humanos NOVO! (BHC) 4 semestres+ + Set/Jan

Hospitalidade – Operações de Hotéis e Restaurantes (HTR) 4 semestres Set/Jan

Administração de Escritórios – Executivo (OAE) 3 semestres Set

Comércio de Artigos Esportivos (SG) 4 semestres Set

Turismo – Viagens Globais (TV) 4 semestres Set/Jan

CERTIFICADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO 

Gestão Global de Negócios (GBS) 4 semestres Set/Jan

Gestão Internacional de Negócios (IBM) 2 semestres Set/Jan

Gestão de Projetos (PMG) 2 semestres Set/Jan/Maio 

Gestão de Cadeia de Suprimentos – Logística Global NOVO! (SLC) 2 semestres Set

* Diploma avançado, 

+ Primeiro semestre em comum, 

+ + Primeiro ano em comum

PRIMEIRO ANO EM COMUM 

Nossos programas centrais de negócios compartilham um primeiro ano de estudo em comum que permite que você 
se transfira sem dificuldades para outro programa no fim do primeiro ou do segundo semestre. (Os programas de 
contabilidade compartilham um primeiro semestre em comum.) Você pode se deslocar para uma especialidade de 
negócios diferente, totalmente preparado para aprimorar as habilidades essenciais adquiridas no primeiro ano.
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DIPLOMAS 

Contabilidade 

Forme-se com opções na sua carreira em contabilidade. 
Comece a trabalhar em posições iniciais, ganhe experiência 
de trabalho que enriquece o currículo com um terceiro 
ano no programa de Administração de Empresas – 
Contabilidade ou obtenha um grau universitário e continue 
sua designação como Revisor de Contas Profissional com 
apenas mais dois anos na Trent University ou na Ontario 
Tech University. 

Negócios 

Obtenha uma exposição em primeira mão ao mundo dos 
negócios por meio de estágios de trabalho, cenários de 
simulação, estudos de caso, além de estudos em grupo e 
independentes.

Administração de Empresas 

Um foco em funções-chave dos negócios e uma gestão 
baseada em equipe darão a você as habilidades exigidas. 
Inclui um estágio de trabalho de 140 horas. 

Administração de Empresas – Contabilidade 

Um terceiro ano de estudo após o currículo comum com 
o programa de Contabilidade dá a você a experiência que 
enriquece o currículo por meio de um estágio de trabalho 
de 14 semanas e uma simulação de contabilidade em ciclo 
completo.

Administração de Empresas – Gestão de Recursos 
Humanos 

Um terceiro ano de estudo após o currículo comum com o 
programa de Negócios – Recursos Humanos dá a você mais 
dois cursos aprovados pela HRPA para fazer o exame para a 
designação CHRP e um estágio de um semestre inteiro.

Administração de Empresas – Marketing 

Forme-se com um conhecimento aprofundado em 
estratégia, tecnologias emergentes de planejamento em 
uma ampla variedade de áreas do marketing. Inclui um 
projeto aplicado com um parceiro da comunidade.

Negócios – Recursos Humanos NOVO! 

Conhecimentos fundamentais em negócios e habilidades 
especializadas em recursos humanos lançarão a sua carreira 
em RH. Inclui sete cursos aprovados pela HRPA para fazer o 
exame para a designação CHRP.

Hospitalidade – Operações de Hotéis e Restaurantes 

Forme-se com habilidades de liderança e práticas para uma 
ampla variedade de funções na indústria de hospitalidade 
global. Inclui um estágio de trabalho. Segundo diploma 
opcional em Turismo – Viagens Globais ou Negócios Gerais 
em apenas mais dois semestres. 

Comércio de Artigos Esportivos FC  

Este programa está na vanguarda das tendências de artigos 
esportivos. Com fortes conexões com grandes companhias 
de artigos esportivos, os graduados encontram trabalho 
na gerência do varejo, vendas no lado do fornecedor, 
atendimento ao cliente, marketing ou gestão de produtos. 

Turismo – Viagens Globais 

Forme-se com habilidades práticas e de liderança para 
trabalhar em uma ampla variedade de campos do turismo. 
Inclui um estágio de trabalho. Segundo diploma opcional 
em Negócios ou Hospitalidade em um ano adicional.

CERTIFICADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Gestão Global de Negócios FC   

Obtenha especialização em negócios, habilidades gerenciais 
concretas, inteligência cultural e conhecimentos técnicos 
de vanguarda em campos como a gestão da cadeia de 
suprimentos, finanças internacionais e contabilidade. 
Inclui um projeto aplicado de um semestre inteiro com um 
parceiro da indústria.

Gestão Internacional de Negócios 

Adquira as habilidades para competir em uma escala global 
com cursos em negócios internacionais, inovações, liderança 
e responsabilidade social corporativa, além de estudos de 
caso, palestrantes convidados e saídas de campo. 

Gestão de Projetos 

Obtenha habilidades na gestão de projetos que são exigidas 
em diversos setores e prepare-se para fazer os exames de 
designação profissional CAPM® e PMP®. Inclui um projeto 
aplicado com um parceiro da indústria.

Gestão de Cadeia de Suprimentos – Logística Global 
NOVO!

A Fleming é a única faculdade em Ontário a oferecer o 
certificado da Associação Canadense de Transporte de 
Cargas Internacionais (CIFFA) como parte deste programa. 
Extenso treinamento prático, projetos de pesquisa 
aplicada e competições de estudos de caso internacionais 
desenvolverão as habilidades que são muito procuradas 
pelos empregadores.

FC = Programa exclusivo oferecido na Fleming College

24      Fleming College



60
projetos aplicados por alunos expostos na Exposição 
de Inovação e Tecnologia da Fleming College 
em março de 2019. Os alunos, trabalhando com 
parceiros da indústria para pesquisar e resolver 
desafios do mundo real, competem por prêmios em 
dinheiro no evento, que é patrocinado pela Bell, a 
maior empresa de telecomunicações do Canadá.

COMÉRCIO E TECNOLOGIA

Pronto para construir
a sua carreira? 

Treinamento prático em instalações de padrão 
internacional.
O currículo incorpora as mais recentes ferramentas e técnicas para garantir que você 
inicie sua carreira na frente . 
Fortes parcerias na indústria ajudam você a ganhar experiência no mundo real por 
meio de projetos aplicados e baseados na comunidade . 
O corpo docente e a equipe dedicados são especialistas e têm conhecimentos para 
garantir o seu sucesso .
Uma gama de opções – desde certificados de dois semestres até diplomas avançados 
– permite que você escolha o caminho mais adequado .
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Eu simplesmente adorei ir para a Competição (de 
Habilidades de Ontário). O clima de todo o evento é 
de prestígio e orgulho nos negócios. Estar em uma 
sala com os melhores soldadores da faculdade e estar 
no mesmo nível deles é empolgante.

- Mark Melong,  
Vencedor da medalha de ouro em Fabricação em 

Metal e da medalha de bronze em Soldagem na 
Competição de Habilidades de Ontário de 2019

“

CERTIFICADOS (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO

Técnico em Carpintaria e Reformas (CNS) 2 semestres Set/Jan

Habilidades Culinárias (CHT) 2 semestres Set/Jan

Técnicas Elétricas (ETQ) 2 semestres Set/Jan 

Técnicas Mecânicas – Encanador (PLM) 2 semestres Set/Jan 

Fundamentos do Comércio (TTF) 2 semestres Set 

Técnicas de Soldagem (WTQ) 2 semestres Set/Jan 

DIPLOMAS (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO 

Técnico em Carpintaria e Reformas (CPT) 4 semestres Set

Técnico em Engenharia da Computação (CTN) 4 semestres Set 

Tecnologia em Engenharia da Computação (CTY) 6 semestres Set 

Segurança e Investigação de Computadores (CSI) 6 semestres Set/Jan 

Técnico em Engenharia Civil (CET) 4 semestres Set 

Gestão Culinária (CM) 4 semestres Set/Jan 

Técnico em Engenharia Elétrica (EE) 4 semestres Set/Jan 

Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado (HVT) 45 semanas Set/Jan/Maio 

Técnico em Instrumentação e Engenharia de Controle (INT) 4 semestres Set 

Técnico em Soldagem e Fabricação (WFT) 4 semestres Set 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO 

Sistemas Geotérmicos NOVO! (GES)* 2 semestres Jan

Mecatrônica NOVO! (MTY) 3 semestres Jan

Rede de Informação Sem Fio (WIN) 4 semestres Set/Jan/Maio

*  Este programa é co-hospedado com a Escola de Ciências Ambientais e de Recursos Naturais no nosso campus de Frost. 
Consulte o site para obter todos os detalhes.

Mark: Pronto para vencer.
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CERTIFICADOS 

Técnico em Carpintaria e Reformas PPE  

Forme-se com os requisitos para o segundo nível de 
aprendiz de carpintaria geral e uma carreira no campo 
de reformas e construções. Você obterá habilidades em 
negócios e reformas de casas que incluem habilidades 
de empreendedorismo, marcenaria personalizada, 
encanamentos básicos, fiação e colocação de dry wall. 

Habilidades Culinárias PPE  

Inicie sua carreira culinária com habilidades de liderança 
e a arte de criar pratos para um emprego iniciante como 
cozinheiro ou cozinheiro assistente. 

Técnicas Elétricas PPE  

Desenvolva habilidades básicas em eletricidade, 
cabeamento de redes e instalação de sistemas elétricos 
como um caminho para uma variedade de ocupações, ou 
mais treinamento em eletrônica, além de estágios como 
aprendiz em elétrica e mecânica elétrica. 

Técnicas Mecânicas – Encanador PPE  

Aprenda habilidades básicas para a instalação de trabalhos, 
manutenção e conserto de sistemas de encanamento. Os 
graduados se qualificam para a isenção da porção básica 
em classe Nível Um do estágio como aprendiz encanador 
e podem obter certificações reconhecidas pela indústria, 
incluindo o curso de Operação de Pequenos Sistemas de 
Água Potável. 

Fundamentos do Comércio PPE  

Este programa fornece uma amostra das habilidades de 
nível básico em construção e comércio e um caminho 
com créditos de transferência para vários programas de 
comércio da Fleming College. 

Técnicas de Soldagem PPE  

Entre nas vastas oportunidades de emprego e 
especialização do comércio de soldagem ou continue para 
o segundo ano do programa de diploma em Técnico em 
Soldagem e Fabricação. Os graduados podem obter duas 
certificações em soldagem (SMAW 1GF e 2GF) do Bureau 
de Soldagem do Canadá. 

DIPLOMAS 

Técnico/Tecnologia em Engenharia da Computação PPE  

Aprenda a programar, dar suporte e solucionar problemas 
de hardware e software de computador e prepare-se para 
vários exames de certificação da indústria. Os tecnólogos 
acrescentam análise, design e gestão de projetos às suas 
habilidades tecnológicas. A OACETT reconhece nossos 
programas por atenderem a todas as exigências para 
certificação nas categorias de Técnico/Tecnólogo em 
Engenharia Certificado. 

Segurança e Investigação de Computadores PPE FC 

Este programa é exclusivo em Ontário. Obtenha o 
conhecimento e as habilidades necessários para ocupar 
uma função de liderança na proteção e segurança da 
tecnologia de informação. Inclui um projeto aplicado ou um 
estágio em campo tipo co-op. 

Técnico em Engenharia Civil PPE  

Treine para auxiliar na gestão de todas as fases de projetos 
de construção residenciais, industriais e de pequenos 
comércios. Seu projeto final é um portfólio profissional 
documentando seus conhecimentos técnicos e experiências 
aplicadas. 

Gestão Culinária PPE  

Esta entrada na carreira de culinária inclui habilidades 
de gestão e negócios, além do treinamento prático em 
culinária. Com o co-op opcional do Diploma de Aprendiz 
– Culinária, você pode se formar com um diploma e seu 
Certificado de Qualificação – Selo Vermelho. 

Técnico em Engenharia Elétrica PPE  

A teoria e a prática em elétrica e eletrônica treinarão você 
para uma posição inicial ou de aprendiz na indústria elétrica. 
Com mais oito cursos, você pode obter um diploma de 
Técnico em Instrumentação e Engenharia de Controle. 

Técnico em Aquecimento, Refrigeração e Ar 
Condicionado PPE  

Este programa prático enfatiza práticas eficientes com 
energia renovável, sustentável e alternativa. Alunos 
qualificados podem se candidatar para obter certificados de 
qualificação para Técnico em Queimadores de Óleo (OBT-3, 
OBT-2) e Técnico em Gás (G-3, G-2). 

Técnico em Instrumentação e Engenharia de Controle PPE  

Prepare-se para uma carreira como técnico para sistemas 
complexos de medição e controle. Suas habilidades 
requisitadas serão desenvolvidas em nossas instalações 
bem equipadas de 8.000 pés quadrados. Co-op opcional 
competitivo de verão. Obtenha um diploma de Técnico em 
Engenharia Elétrica com mais oito cursos. 

Técnico em Soldagem e Fabricação PPE  

Obtenha experiência prática em todos os principais 
processos de soldagem e técnicas de corte de metais para 
posições iniciais. Alunos qualificados podem se candidatar a 
vários certificados de soldagem do Bureau de Soldagem do 
Canadá. 

PÓS-GRADUAÇÃO

Sistemas Geotérmicos NOVO! FC 

O único programa do gênero na América do Norte. Oferece 
uma combinação exclusiva de treinamento prático em 
perfuração e instalação do campo de laço geotérmico, além 
da instalação, reparo e manutenção do sistema hidrônico 
dentro de edifícios.

Mecatrônica NOVO! PPE FC 

O único programa de pós-graduação deste tipo em Ontário, 
este programa exclusivo de engenharia interdisciplinar se 
concentra em fabricação avançada, automação industrial, 
engenharia eletrônica e programação de computadores. 
Inclui cursos em laboratórios de ponta e um projeto 
aplicado no mundo real.

Rede de Informação Sem Fio PPE FC 

Treine para se tornar um profissional sob demanda 
que pode desenvolver e implementar soluções para a 
configuração e a integração de dispositivos e redes sem fio 
com redes com fio. Este programa prático inclui um projeto 
aplicado de dois semestres para resolver um problema da 
indústria na vida real. 

FC  = Programa exclusivo oferecido na Fleming College

PPE = São necessários equipamentos de proteção individual, que devem ser adquiridos antes do início do programa (não 
incluídos na taxa) .
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ESCOLA DE ARTE E DESIGN DE HALIBURTON

Pronto para soltar a 
imaginação?

A arte pode levar você até lá.
Aprenda em campi que fornecem uma experiência de estúdio prática e única .
Monte um portfólio sólido para levá-lo ao próximo passo – estudos avançados, 
embarcar em uma carreira ou começar o seu próprio atelier . 
As oportunidades de aprendizado por experiências e o corpo docente especializado 
ajudarão você a se tornar uma pessoa criativa e o profissional que você deve ser .
Somos conhecidos por oferecer programas exclusivos e flexíveis lecionados por 
profissionais que deram forma aos estudos da arte, do ofício, do design, dos meios e 
da herança no Canadá . Nenhuma outra faculdade oferece aos alunos essa amplitude 
de programação criativa .

Criatividade
  Número 3 na lista das 10 
principais habilidades

Pesquisa do Fórum Econômico Mundial, 2017
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DIPLOMAS (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO

Design Integrado (IND) 3 semestres Set

Artes Visuais e Criativas (VCA) 3 semestres Set

CERTIFICADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (CÓDIGO DO PROGRAMA) DURAÇÃO INÍCIO

Gestão e Conservação de Herança Cultural (CHM) 4 semestres Set

Gestão e Curadoria de Museus (ACM) 3 semestres Set

DIPLOMAS 

Design Integrado PPE FC  

O único programa de base em design do gênero no Canadá 
combina os princípios, a teoria, a história e os processos 
do design. O tempo intensivo no estúdio, onde é possível 
explorar uma ampla gama de práticas de materiais e 
categorias de design, ajudará você a descobrir seu talento 
e seus interesses no design. Experiências excepcionais já 
incluíram a exibição de trabalhos de alunos na exposição 
WantedDesign em Nova York.

Diploma em Artes Visuais e Criativas (VCAD) PPE 

Neste programa imersivo, você começará com um ano de 
base de habilidades amplas essenciais para fazer qualquer 
forma de arte. Depois, escolherá uma disciplina intensiva 
em estúdio (pintura, design de joias, fotografia, design de 
imagens digitais, design de imagens em movimento, sopro 
em vidro, cerâmica, arte em fibra ou ferreiro artístico). 

CERTIFICADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Estes programas são oferecidos em Peterborough, 
no Campus de Sutherland e Arquivos e Museu de 
Peterborough: 

Gestão e Conservação de Herança Cultural PPE FC  

Este é um dos únicos programas de pós-graduação em 
nível de faculdade do gênero no Canadá. Por meio de 
extensivas experiências práticas e um currículo intensivo 
e acelerado, você aprenderá uma ampla gama de técnicas 
para preservar e conservar materiais de museu. Inclui um 
estágio não remunerado. 

Gestão e Curadoria de Museus PPE FC  

Desenvolvido em consultas com museus e organizações de 
heranças, este programa em tempo integral inclui visitas 
a locais e laboratórios, projetos aplicados in situ e valiosa 
aprendizagem na prática. O semestre final é um estágio não 
remunerado.

FC  = Programa exclusivo oferecido na Fleming College

PPE = São necessários equipamentos de proteção 
individual, que devem ser adquiridos antes do início do 
programa (não incluídos na taxa) .

HSAD en números

600+
HORAS NO ESTÚDIO

 15
TAMANHO MÉDIO DA TURMA

 15 SEMANAS  
= 2 SEMESTRES EM TEMPO INTEGRAL

 100%
FORMATO ACELERADO E FLEXÍVEL

87% DOS GRADUADOS SATISFEITOS OU
MUITO SATISFEITOS COM O PROGRAMA

 

 
RELAÇÃO ALUNOS:CORPO DOCENTE 
MÉDIA DE 12:1

  
2 LOCALIZAÇÕES DE CAMPUS
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Recomendamos que novos estudantes façam o teste de 
colocação ELB no campus. Os candidatos também podem 
fornecer uma pontuação recente do IELTS ou TOEFL na 
chegada e ser colocados diretamente em um nível de ELB.

Para o máximo aprendizado, os alunos serão colocados 
no nível de ELB que corresponde à sua menor pontuação 
de habilidade individual ou, quando aplicável, conforme 
o nível que o programa considerar mais adequado, 
independentemente dos resultados de IELTS ou TOEFL.

NÍVEL INICIAL DE ELB IELTS TOEFL (IBT)

1 2,0  0-31

2 2,5 0-31

3 3,0 0-31

4 3,5 0-31

5 4,0 32-34

6 4,5 35-45

7 5,0 46-59

8 5,5 60-78

DO NÍVEL 8 PARA UM PROGRAMA NA FLEMING

Para ingressar em um programa da Fleming College, 
os alunos precisam atender aos requisitos de admissão 
específicos do programa e alcançar o seguinte no programa 
de ponte de inglês como língua estrangeira: 

• Para diplomas e certificados de nível superior: 
mínimo de 70% no trabalho do curso e no teste de 
saída.

• Para programas de pós-graduação: mínimo de 80% 
no trabalho do curso e no teste de saída.

DATAS DO PROGRAMA ELB

2020

1 de setembro – 23 de outubro

26 de 
outubro

– 18 de dezembro

2021

4 de janeiro – 26 de fevereiro

1 de março – 23 de abril

3 de maio – 25 de junho

28 de junho – 20 de agosto

PROGRAMA PONTE DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (ELB)

 8
níveis de 

desenvolvimento de 

habilidades em inglês

 30
minutos por semana 

de tutoria particular

 23
horas de aulas 

semanais orientadas 

por instrutores

 Mais de 40
saídas de campo 

fora do campus em 

2018/2019 
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CAMINHOS

Nossos diversos acordos de transferência com outras 
instituições permitem que você comece na Fleming 
e depois prossiga para obter um grau universitário 
ou outra credencial em outro lugar . A Fleming tem 
oportunidades de articulação e transferência de 
créditos com instituições superiores nacionais e 
internacionais .

 5
países

 48
instituições parceiras

 Mais de 600
caminhos externos

 Mais de 35
oportunidades para concluir um 
diploma e um grau em apenas quatro 
anos.

PRIMEIRO SEMESTRE EM COMUM

Você busca flexibilidade e uma oportunidade de 
explorar suas opções acadêmicas? Programas centrais 
de diplomas na Escola de Justiça e Desenvolvimento 
Comunitário e na Escola de Ciências Ambientais 
e de Recursos Naturais compartilham o primeiro 
semestre, enquanto a maioria dos programas de 
diploma em nossa Escola de Negócios compartilham 
o primeiro ano . Com esses cursos de base, você 
descobrirá as opções de carreira disponíveis nas 
diferentes áreas do programa, enquanto adquire uma 
base de conhecimento e habilidades fundamentais e 
transferíveis . Você pode descobrir que um programa 
diferente é mais adequado aos seus objetivos e 
interesses . Você poderá se transferir para o programa 
de sua preferência, dependendo da capacidade de 
inscrição e dos requisitos acadêmicos .

 6
programas em Direito e Justiça

 7
programas em Ciências Ambientais e 
de Recursos Naturais

 5
programas em Negócios

 2x
Seu diploma com o dobro de força

Muitos de nossos programas de diploma de dois 
anos oferecem oportunidades de obter um segundo 
diploma na mesma escola com apenas mais um 
ou dois semestres de estudo . Acrescente outra 
especialização ao seu conjunto de habilidades e 
aumentar suas perspectivas de carreira .

flemingcollege.ca/education-pathways

 5
de nossas escolas acadêmicas oferecem 
opções de diploma duplo, incluindo:

  Trabalhador em Serviço Social + Trabalhador em 
Saúde Mental e Vícios

  Hospitalidade – Operações de Hotéis e Restaurantes 
+ Turismo – Viagens Globais

  Técnico em Silvicultura + Técnico em Gestão de 
Ecossistemas

   Técnico em Engenharia Elétrica +  Técnico em 
Instrumentação 
e Engenharia de 
Controle

   Promoção de Saúde e Condição Física + Serviços de 
Recreação e Lazer 
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1. Comece aqui
  Pesquise suas opções e explore as 

informações de que precisa para tomar a 
decisão correta .

  Inicie seu processo de candidatura online . 
Encontre aqui informações importantes e um 
link para o portal de candidatura: 

  flemingcollege.ca/international-education/ 
how-to-apply.

 

2. Próximo
  Receba uma oferta pelo Portal de 

Candidatura Internacional OCAS .

  Confirme a aceitação no portal .

 

3. Você está quase terminando!
  Pague o depósito e as taxas, conforme 

descrito na sua oferta .

  Candidate-se para a permissão para estudo 
ou o visto de estudante .

  Planeje sua viagem, incluindo as providências 
para alojamento, opções de traslado do 
aeroporto e registro de orientações .

Pronto para se tornar um 
aluno da Fleming? 
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REQUISITOS ACADÊMICOS ESPECÍFICOS DOS PROGRAMAS

Os candidatos aos programas a seguir devem completar cursos do terceiro ano do Ensino Médio (ou equivalente) nas 
disciplinas listadas.

PROGRAMA ACADÊMICO (CÓDIGO) EXIGIDO

Biotecnologia – Avançada (BTF) Matemática, 2 ciências diferentes

Técnico em Engenharia da Computação (CTN) Matemática

Tecnologia em Engenharia da Computação (CTY) Matemática

Segurança e Investigação de Computadores (CSI) Matemática

Técnico em Biologia da Conservação NOVO! Matemática (Biologia, Química recomendadas)

Gestão e Conservação de Herança Cultural (CHM) Química

Co-op Técnico em Recursos Terrestres (ERT) Matemática

Restauração ecológica (ERJ) Matemática, Ciências

Técnico em Gestão de Ecossistemas (EMT) Matemática

Tecnologia em Gestão de Ecossistemas (EMX) Matemática

Técnico em Engenharia Elétrica (EE) Matemática (do segundo ou terceiro ano do EM)

Técnico Ambiental/Co-op opcional (ETN) Matemática

Tecnologia Ambiental (ETY) Matemática

Técnico em Piscicultura e Vida Selvagem/Co-op opcional (BO) Matemática

Tecnologia em Piscicultura e Vida Selvagem (FW) Matemática

Técnico em Silvicultura/Co-op opcional (FT) Matemática

Gestão de Informações de Saúde (HIM) Matemática, 2 ciências diferentes

Técnico em Instrumentação e Engenharia de Controle (INT) Matemática (do segundo ou terceiro ano do EM)

Massoterapia (Condensado) (MAC) 2 Ciências

Mecatrônica (MTY) Cálculo Diferencial e Integral (nota mín. 70% ou 
equivalente)

Assistente de Terapeuta Ocupacional e Assistente de Fisioterapeuta 
(POA)

2 Ciências

Técnico em Farmácia (PHM) Matemática, Química, Biologia

Técnico em Perfuração de Recursos/Co-op opcional (RDB) Matemática

DATAS DE INÍCIO ACADÊMICO

PERÍODO DATA DE INÍCIO

Período de Outono 8 de setembro de 2020

Período de Inverno 11 de janeiro de 2021

Período de 
Primavera

10 de maio de 2021

Para datas de início para o programa de ponte em língua 
inglesa (ELB), consulte a página 30.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ADMISSÃO

REQUISITOS DE IDIOMA REQUISITOS ACADÊMICOS

Diplomas e 
certificados

IELTS 6,0 
(Nenhuma faixa abaixo de 5,5. Candidatos 
da Índia: nenhuma faixa abaixo de 6,0)

TOEFL 79 Diploma de ensino médio

Certificados de 
Pós-Graduação

IELTS 6,5 (nenhuma faixa abaixo de 6,0) TOEFL 90 Diploma de faculdade ou grau 
universitário em um campo 
relacionado ao programa

REQUISITOS DE IDIOMA ESPECÍFICOS DOS 
PROGRAMAS

PROGRAMA ACADÊMICO IELTS TOEFL

Técnico em Farmácia 
(PHM)

6,5 (nenhuma 
faixa abaixo de 
6,0)

90

PROGRAMA DE BOLSAS COM BASE EM MÉRITO NOVO!

Serão concedidas bolsas a estudantes internacionais que entraram no segundo semestre e que acabaram de completar o 
primeiro semestre de estudo. A qualificação se baseará na média de pontos na nota (GPA) do primeiro semestre. Estes são 
os intervalos de GPA qualificáveis e os valores de bolsa: 

NOTA EM 
LETRA

INTERVALO 
DA NOTA EM 
PORCENTAGEM

INTERVALO DA MÉDIA DE 
PONTOS NA NOTA (GPA)

VALORES DAS BOLSAS

ESTUDANTES EM PROGRAMAS DE 
UM ANO

ESTUDANTES EM PROGRAMAS 
DE DOIS OU TRÊS ANOS

A+ 90-100 4,0 US$ 1.000 US$ 2.000
A 85-89 3,8-3,999 US$ 500 US$ 1.000

As bolsas serão concedidas em ordem de classificação de GPA do primeiro semestre até o término do fundo na reserva 
para aquele semestre ou até que todos os alunos que se qualificam tenham recebido.
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Lindsay

Haliburton

ONTARIO

Windsor

Sarnia

London

Sudbury
North Bay

Thunder 
Bay

Sault Ste. Marie

 

 

 

Peterborough

Toronto

Ottawa

flemingcollege.ca

Local:  Ontário Central,  
130 km a nordeste de Toronto

Campi:  Peterborough 
Lindsay 
Haliburton 
Cobourg

Programas em período integral: Mais de 100

Estudantes em período integral: Mais de 6 .800

 •  Certificados

 •  Diplomas

 •  Diplomas Avançados

 •  Certificados de Graduação

 •  Diplomas/Graus Conjuntos

flemingcollege

flemingcollege

flemingcollege

@flemingcollege

International@flemingcollege.ca

Conecte-se

Siga-nos

Assista

Veja

Contato

Vancouver

Calgary

Regina Winnipeg
Thunder Bay

Sudbury
Montreal

Quebec City

Toronto

Ottawa

Halifax
ONTARIO

TEMPOS DE DESLOCAMENTO

Peterborough, Campus de Sutherland 
1,5 hora de Toronto 
3,3 horas de Ottawa

Lindsay, Campus de Frost 
1,75 hora de Toronto 
3,75 horas de Ottawa

Campus de Haliburton 
2,5 horas de Toronto 
3,5 horas de Ottawa


