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FLEMING COLLEGE
Ontário, Canadá

Bem-vindo(a)!
Nossos campi estão localizados em centros urbanos menores e
diversificados, que oferecem acesso a todas as comodidades,
além da recreação ao ar livre que os centros maiores não
conseguem oferecer.
Localizada na hidrovia Trent-Severn, a região abriga mais de
350 lagos, e a Trilha Transcanadense percorre 120 km através
de nossas comunidades nos campi.
Seja pela excelente comida, pelos festivais comunitários ou
apenas para aproveitar a natureza, você adorar o lugar!

Centro de Peterborough, Ontário
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Fundada em 1967, a Fleming
College se empenhou para criar um
legado de inovação, inclusividade e
formação de comunidades.
Este ano, desenvolvemos uma nova
marca da Fleming que compartilha
nossa mensagem de crescimento,
unidade e criatividade. Nossa nova
identidade captura o espírito da
nossa visão para criar prosperidade
e transformar comunidades por meio
da educação e da inovação.

A escolha certa
Uma formação na Fleming College significa
turmas pequenas, nas quais você receberá
atenção individualizada. Isso significa que o
professor pode dispor de tempo para ajudar
e orientar você. Você terá mais tempo com
equipamentos ou em situações relacionadas ao
trabalho para praticar o que aprende, de modo
que possa se formar com as habilidades que os
empregadores desejam. Você conhecerá seus
colegas e a equipe de Serviços para Alunos
Internacionais e fará amigos para a vida toda.

As conexões certas
Quase todos os programas da Fleming College
incluem experiência de trabalho prática, e
nossa faculdade tem uma sólida conexão tanto
com os empregadores locais quanto com a
comunidade de empregadores mais ampla
relacionada ao programa. Nossa íntima conexão
com essa comunidade nos permite combinar as
habilidades que os empregadores desejam com
as habilidades que os alunos aprendem para ter
sucesso.

CAMPUS DE SUTHERLAND,
PETERBOROUGH
Localizado em uma área
de 200 acres na cidade de
Peterborough, o campus de
Sutherland é o maior campus,
com cerca de 5.000 alunos
em período integral e 70
programas de período integral.
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A localização certa
PETERBOROUGH E LINDSAY
Estas cidades são famosas por sua beleza natural.
É a melhor combinação de ambiente amigável e
tranquilo com todas as vantagens da vida urbana,
incluindo opções diversificadas de alimentação,
um cenário musical vibrante, festivais, trilhas de
bicicleta, entretenimento ao vivo e recreação ao ar
livre em todas as estações.
É fácil se deslocar aqui. Peterborough e Lindsay
têm amplos sistemas de trânsito e o deslocamento
até a faculdade é geralmente mais curto do que
em uma grande metrópole. Aqui você também
encontrará a verdadeira cultura canadense. No
verão, os habitantes locais passeiam de canoa
no canal que atravessa o centro da cidade e, no
inverno, patinam sobre ele. É fácil conhecer a
comunidade local e praticar seu inglês.
HALIBURTON
A paisagem deslumbrante ao redor da cidade
de Haliburton atraiu artistas de muitos lugares.
O campus daqui foi construído para inspirar
a criatividade, com espaços de estúdios para
aproveitar a luz e os elementos naturais. É o
ambiente perfeito para que os alunos mergulhem
na arte e no design.

CAMPUS DE FROST, LINDSAY

CAMPUS DE HALIBURTON

Localizado em uma área de
150 acres às margens do rio
Scugog em Lindsay, o campus
de Frost é o lar da nossa Escola
de Ciências Ambientais e de
Recursos Naturais. O campus
abriga cerca de 1.600 alunos
em tempo integral.

Situado na linda área de
Haliburton Highlands, com
sua comunidade de artistas
residentes, o Campus de
Haliburton oferece programas
de período integral e de meio
período dentro da Escola de
Arte e Design de Haliburton.

Como se inscrever na Fleming
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Fazendo a escolha certa
Pesquise suas opções e explore as informações de que precisa para tomar
a decisão correta.
• Visite o nosso site, em flemingcollege.ca, para conhecer os programas
e os requisitos para admissão
• Faça um tour virtual por nossos incríveis locais de aprendizagem
• Agende uma sessão individual com um de nossos agentes de
recrutamento internos
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Como se candidatar
Revise nosso guia para cada etapa do processo de candidatura
em flemingcollege.ca/international-education/how-to-apply. Você
encontrará informações importantes, tais como:
•
•
•
•

E depois?
Você receberá uma oferta pelo Portal Internacional OCAS.
Confirme a aceitação no portal.
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Quase terminando
Revise o adiantamento da sua matrícula e as taxas, conforme descrito na
sua oferta, e certifique-se de que os pagamentos tenham sido recebidos
pela Fleming College dentro dos prazos. Após o pagamento de todas as
taxas, você terá acesso ao myCampus, o portal dos alunos da Fleming.
Candidate-se para a permissão para estudo ou o visto de estudante assim
que possível. Você poderá encontrar um link para as informações do
governo sobre os prazos de processamento em nossa página “Como se
candidatar”.
Agora é hora de planejar sua viagem! Procure um alojamento antes de
chegar e organize o traslado do aeroporto no mesmo momento em que
você reservar seu voo. E não se esqueça de se inscrever na Orientação
Internacional, assim como na Orientação do Programa.
Seu cronograma estará disponível algumas semanas antes do início das
aulas. Verifique seu Centro de Alunos myCampus para ver seu cronograma e
se preparar para os cursos.
2022/2023
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Como financiar sua formação
Criando um planejamento
financeiro
Sua formação internacional é uma das mais
importantes decisões financeiras que você tomará
na vida. Não tenha pressa ao fazer um planejamento
financeiro para alcançar seus objetivos. Você pode usar
nossa ferramenta on-line para obter ajuda:
flemingcollege.ca/financial-aid/budget-calculator
Custos atuais estimados para um ano acadêmico (8
meses):
Estadia em casa de família: CA$ 7.400
Alojamento compartilhado fora do campus:
CA$ 4.000 a CA$ 9.000
Moradia no campus: CA$ 7.225 a CA$ 7.725
Alimentação: CA$ 2.000 a CA$ 4.000
Itens de uso pessoal: CA$ 1.200 a CA$ 2.000
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Trabalho durante o curso
Trabalhos dentro e fora do campus são uma excelente
maneira de ganhar dinheiro, formar seu currículo e se
familiarizar com a cultura de negócios canadense. Você
pode encontrar as regras do Governo do Canadá sobre
o trabalho dentro e fora do campus aqui:
www.canada.ca/en/
immigration-refugees-citizenship/services/
study-canada/work/
work-off-campus.html#who-can

Novo Programa de Bolsas
com Base em Mérito
Estas serão concedidas a estudantes internacionais
que iniciaram o segundo semestre e que acabaram de
completar o primeiro semestre de estudo. A qualificação
se baseará na média de pontos na nota (GPA, média
geral) do primeiro semestre. Os valores de bolsa variam
de CA$ 500 a CA$ 2.000, dependendo da duração do
programa e da GPA do aluno no primeiro semestre.

Moradia e alojamento
Planeje com antecedência
Comece sua busca por alojamentos o mais cedo possível. Encontre dicas valiosas aqui:
flemingcollege.ca/PDF/Peterborough-Housing-booklet.pdf.
Não se esqueça de reservar seu traslado gratuito do aeroporto para nossa comunidade no campus.
Você precisa de alguns dias extras entre o dia da chegada e a entrada no alojamento? Podemos
organizar uma estadia gratuita de até três dias em um hotel, pousada ou residência local. Há algumas
restrições. Encontre detalhes desses serviços, além de informações úteis sobre a chegada, em
flemingcollege.ca/international-education/arrival-services.

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,
as moradias não são mobiliadas. 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. É proibido fumar 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 candidatarse, visite flemingcollege.ca/student-experience/
residence.

2022/2023
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Serviços para estudantes internacionais
Desde a sua candidatura, por todo o período
de estudos, até sua graduação e depois dela,
estamos comprometidos em ajudar você a
alcançar seus objetivos. Você terá muitas
oportunidades de se conectar conosco, se
envolver e se divertir.
Dentre nossos serviços de apoio, oferecemos:
• Aconselhamento individual para consultoria
e apoio acadêmico, social, cultural e pessoal
• Recursos na faculdade e na comunidade
• Sessões regulares de informações sobre
assuntos acadêmicos, trabalhos, imigração e
muito mais
• Eventos culturais dentro e fora do campus
• Excursões para locais da cidade e da região

Consultor sobre imigração
regulamentada de estudantes
internacionais (RISIA)
Nossos dois RISIAs no campus promovem
sessões regulares de informações e podem
aconselhar sobre permissões para estudo,
programas de imigração no Canadá e vistos
para residentes temporários.

NOVO! Em 2021, a Fleming lançou seu
primeiro aplicativo: Fleming Mobile.
Conecte-se, envolva-se e encontre
os recursos de que precisa para ter
um ótimo início na Fleming. Faça o
download na App Store ou no
Google Play.
“Posso chegar rapidamente às pessoas
para levar informações sobre minhas
sessões eletivas, além de verificar se
algum aluno precisa do meu apoio.
Compartilho minhas experiências e
faço posts sobre eventos que considero
interessantes e acho que também
interessariam a outras pessoas.”
Sophia Dang, Mentora de Colegas
e Aluna do Programa de Funcionários
de Serviço Social
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Habilidades acadêmicas e de tutoria
Estes serviços são gratuitos para todos os alunos:
• Sessões eletivas de matemática, escrita e
cursos de alta demanda
• Tutoria com colegas
• Apoio individual com um Consultor de
Estratégias de Aprendizado

Serviços de carreira
• Acesso a empregadores e anúncios de
emprego
• Feiras de trabalhos no campus para
empregos de meio período, empregos de
verão e empregos de pós-graduação de
período integral
• Apoio com currículos, habilidades para
entrevistas, habilidades para busca de
empregos e prospecção de carreira

Serviço de saúde
Os serviços de saúde no campus da Fleming são
gratuitos e confidenciais:
• Enfermeiro disponível em dias úteis
• Médico disponível com hora marcada

Envolva-se
Com as atividades de liderança, os clubes de alunos e os programas de aconselhamento e de reforço,
há muitas oportunidades para que os alunos se envolvam e ajudem outros alunos.
Oferecemos também um Registro Cocurricular (CCR), que é um registro não acadêmico de participação em eventos no campus e na comunidade. Documente as suas atividades e complemente o seu
portfólio/currículo.

Esportes
Mexa-se! Nossos programas de esportes e
recreação incluem atividades internas divertidas,
além das ligas externas e dos esportes
universitários competitivos.
Alunos em tempo integral nos campi de
Sutherland e Frost têm acesso gratuito às
instalações esportivas e de fitness dos campi.
Nosso campus de Haliburton oferece um
programa de empréstimo gratuito de bicicleta
e “raquetes de neve” em diversas trilhas que
começa dentro do próprio campus.
Para obter mais informações:
flemingcollege.ca/student-experience/athleticsand-recreation
2022/2023
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Áreas de estudo
• Negócios e tecnologia
da informação

• Ciências ambientais e
de recursos naturais

• Comércio e tecnologia

• Escola de arte e
design de Haliburton

• Desenvolvimento comunitário
• Saúde e bem-estar

• Ponte de inglês como
língua estrangeira

• Direito e justiça

2022/2023
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Informações sobre o programa
Requisitos de idioma
DIPLOMAS E CERTIFICADOS
Técnico em Farmácia (PHM)
TOEFL 91
IELTS 6,5, nenhuma faixa abaixo de 6,0
Todos os outros:
TOEFL 80, nenhuma pontuação abaixo de 20
IELTS 6,0, nenhuma faixa abaixo de 5,5
Candidatos pelo SDS stream: Nenhuma faixa
abaixo de 6,0
CERTIFICADOS DE GRADUAÇÃO
TOEFL 88, nenhuma pontuação abaixo de 22
IELTS 6,5, nenhuma faixa abaixo de 6,0

Datas de início acadêmico
Outono de 2022: 6 de setembro de 2022
Inverno de 2023: 9 de janeiro de 2023
Primavera de 2023: 8 de maio de 2023
São feitos todos os esforços para garantir a precisão
das informações neste catálogo. Verifique nosso
site ou entre em contato conosco para obter as
informações mais atualizadas sobre os programas.
Algumas alterações nos programas ainda não estavam
finalizadas no momento da impressão. A Faculdade
se reserva o direito de modificar ou cancelar qualquer
curso, programa, taxa, cronograma ou localização de
campus a qualquer momento.
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Legenda das tabelas dos programas
REQUISITOS MÍNIMOS PARA ADMISSÃO
Todos os diplomas e certificados exigem um diploma
de ensino médio, além dos cursos na(s) disciplina(s)
listada(s) na tabela.
Todos os certificados de graduação exigem um
diploma de faculdade ou de universidade em um
campo relacionado ao programa, conforme listado
na tabela.
LOCALIZAÇÕES DOS CAMPI
P – Peterborough
L – Lindsay
H – Haliburton
PRIMEIRO SEMESTRE EM COMUM
Os 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 muitos
programas de diploma na Escola de Negócios e
Tecnologia da Informação compartilham o primeiro
ano. O primeiro semestre compartilhado lhe permite
a liberdade de analisar e obter uma perspectiva
multidisciplinar, ao mesmo tempo que você adquire
um conhecimento de base e habilidades fundamentais.
Você pode descobrir que um programa diferente é
mais adequado aos seus objetivos e interesses. Nesse
caso, você poderá se transferir para o programa de
sua preferência no segundo semestre, dependendo da
capacidade de inscrição e dos requisitos acadêmicos.
Procure estes símbolos nas tabelas dos programas:
CFS

Primeiro semestre em comum

CFY

Primeiro ano em comum

Experiência
de trabalho
Quase todos os programas incluem uma experiência
de trabalho real, no mundo real, na qual você poderá
combinar o que aprendeu na sala de aula com um
trabalho prático fora dela. Isso pode incluir colocações
na área, projetos aplicados, cooperativos e estágios.
Em muitos casos, você interagirá com clientes e/
ou empregadores reais e poderá aperfeiçoar suas
habilidades com valiosos feedbacks. Você se formará
já bem-preparado para iniciar a carreira.

“O Instituto de Pesquisa do Câncer de
Ontário (OICR) é uma das principais
localidades em que os alunos desejam
fazer o estágio de um semestre, e o
programa nos preparou muito bem para
trabalhar aqui no ambiente do laboratório.
Adoro trabalhar aqui, e o dia em que
descobri que tinha sido contratada em
tempo integral foi sinceramente o melhor.”

Sarah Donaldson, Graduada,
Biotecnologia – Técnica em
Pesquisa Avançada, Genômica, OICR

“Para meu período de cooperação 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, Graduado,
Cooperação em Técnica de Recursos da Terra (ERT)
2022/2023
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NEGÓCIOS E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

Lidere a equipe
Nós nos concentramos na experiência prática, do mundo real, pensamento
empreendedor e fortes habilidades de comunicação, o que significa que
você se formará pronto para o trabalho. Expanda sua rede de contatos
usando nossas conexões com muitas organizações profissionais e globais.
Entre em uma organização, inicie seu próprio empreendimento ou
continue seus estudos de grau avançado com nossos diversos acordos de
transferência: seu caminho para o sucesso futuro começa aqui.
flemingcollege.ca/school/business-and-information-technology
12
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PROGRAMA

CÓDIGO DO
PROGRAMA

CAMPUS

DURAÇÃO DO RESUMO DOS REQUISITOS MÍNIMOS
PROGRAMA
PARA ADMISSÃO

DATA DE
INÍCIO

P

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Set/Jan

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Set/Jan

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Set/Jan

DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS DE ONTÁRIO
Contabilidade

BAC

CFS

Negócios

GBE

P

4 semestres
CFY

Negócios – Recursos Humanos

BHC

P

4 semestres
CFS

Técnico em Engenharia da
Computação

CTN

P

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set

Hotelaria – Operações de Hotéis e
Restaurantes

HTR/HRW

P

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Set/Jan

Turismo – Viagens Globais

TV/TVW

P

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Set/Jan

6 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Set/Jan

DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS AVANÇADOS DE ONTÁRIO
Administração de Empresas

BAD

P

CFY

Tecnologia em Engenharia da
Computação

CTY

P

6 semestres

Candidatura interna após a conclusão de CTN

Set

Segurança e Investigação de
Computadores

CSI

P

6 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set/Jan

CERTIFICADOS DE GRADUAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ONTÁRIO
Gestão Global de Negócios

GBS

P

4 semestres

Diploma universitário ou grau universitário em um
campo relacionado ou equivalente

Set/Jan

Gestão Internacional de Negócios

IBM

P

2 semestres

Diploma universitário ou grau universitário em um
campo relacionado ou equivalente

Set/Jan

Gestão de Projetos

PMG

P

2 semestres

Diploma universitário ou grau universitário em um
campo relacionado ou equivalente

Set/Jan/
Maio

Gestão de Cadeia de Suprimentos
– Logística Global

SCL

P

2 semestres

Diploma de faculdade ou grau universitário em
negócios, comércio ou em um campo relacionado

Set/Maio

Rede de Informação Sem Fio

WIN

P

4 semestres

Diploma universitário ou grau universitário em um
campo relacionado ou equivalente

Set/Jan/
Maio

CFS
CFY

Programa com primeiro semestre em comum – para mais detalhes, veja a página 10.
Programa com primeiro ano em comum – para mais detalhes, veja a página 10.

Desafios do mundo real,
soluções do mundo real
Os alunos de Negócios e Tecnologia da
Informação participam de um projeto
intensivo para um parceiro do setor, que exige
uma ampla gama de habilidades aplicadas,
de liderança e de gestão de projetos. As
equipes fornecem soluções inovadoras para
diferentes organizações em uma variedade
de setores, incluindo pequenas empresas,
empreendimentos internacionais, organizações
sem fins lucrativos e de serviço social.
A experiência de aprendizado em Projetos
Aplicados culmina com a Mostra de Inovação
e Tecnologia, em parceria com a Bell.

“Meu trabalho no projeto
me ajudou a iniciar minha
carreira e conseguir
um trabalho em tempo
integral.”
Parth Dubal, Graduado,
Redes de Informações Sem Fio

2022/2023
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DIPLOMAS

DIPLOMAS AVANÇADOS

Contabilidade

Administração de Empresas

Forme-se com opções na sua carreira em
contabilidade. Comece a trabalhar em posições
iniciais ou obtenha um grau universitário e continue
sua designação como Revisor de Contas Profissional
com apenas mais dois anos na Trent University ou na
Ontário Tech University.

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.

Negócios
Obtenha uma ampla exposição ao funcionamento
fundamental dos negócios por meio de cenários de
simulação, estudos de caso, um projeto aplicado
extensivo, além de estudos em grupo e independentes.

Negócios – Recursos Humanos
Conhecimentos fundamentais em negócios, habilidades
especializadas em recursos humanos e um estágio na
área lançarão a sua carreira em RH. Inclui nove cursos
aprovados pela HRPA para fazer o exame para a
designação CHRP.

Técnico em Engenharia da Computação
Obtenha as habilidades em redes e configuração de
computadores, segurança de rede e comunicações
técnicas, por meio de um extenso aprendizado prático.
Prepare-se para diversos exames de certificação do
setor.

Hotelaria – 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 em campo.
Segundo diploma opcional em Turismo – Viagens
Globais ou Negócios Gerais em apenas mais dois
semestres.

Turismo – Viagens Globais
Forme-se com extensas 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.

Tecnologia em Engenharia da Computação
Acrescente 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

FC

Este programa é exclusivo em Ontário. Um currículo
de ponta preparará você para ocupar uma função de
liderança na proteção e segurança da tecnologia de
informação. Inclui um projeto aplicado ou um estágio
em campo tipo cooperação.
CERTIFICADOS DE 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, simulações 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 do setor,
além de experiência prática em gestão de projetos.

Gestão de Cadeia de Suprimentos –
Logística Global
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.

Rede de Informação Sem Fio

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
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= Programa exclusivo oferecido na Fleming College

COMÉRCIO E TECNOLOGIA

Crie sua carreira
O treinamento prático em instalações de primeira linha que
incorporam as mais novas ferramentas e tecnologia garante a
você uma vantagem inicial na carreira.

flemingcollege.ca/school/trades-and-technology

2022/2023
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PROGRAMA

CÓDIGO DO CAMPUS
PROGRAMA

DURAÇÃO DO
PROGRAMA

MÍN. RESUMO DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO

DATA DE INÍCIO

CERTIFICADOS UNIVERSITÁRIOS DE ONTÁRIO
Habilidades Culinárias

CHT

P

2 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Set/Jan

Técnicas Elétricas

ETQ

P

2 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Set/Jan

Cooperação em Técnicas de
Equipamentos Pesados

MPH

L

3 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Jan

Técnicas Mecânicas – Encanador

PLM

P

2 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan

Fundamentos do Comércio

TTF

P

2 semestres

Diploma de ensino médio

Set

Técnicas de Soldagem

WTQ

P

2 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Set/Jan

Técnico em Carpintaria e Reformas

CPT

P

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set

Técnico em Engenharia Civil

CET

P

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Set

Gestão Culinária

CM

P

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 11 ano

Set/Jan

Técnico em Engenharia Elétrica

EE

P

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set/Jan

Cooperação Técnica em Geração de
Energia Elétrica

EPG

L

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 11o ano

Jan

Aquecimento, Refrigeração e
Ar-condicionado

HVT

P

45 semanas

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set/Jan/Maio

Técnico em Perfuração de Recursos/
Cooperação Opcional

RDB

L

4 semestres
5 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set/Jan
Somente Set

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set

3 semestres

Diploma universitário ou grau universitário em
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica ou uma área
relacionada. Recomenda-se a conclusão bem-sucedida
de um curso de cálculo integral e diferencial ou
equivalente.

Set/Jan

DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS DE ONTÁRIO

o

CFS

Técnico em Soldagem e Fabricação

WFT

P

CERTIFICADOS DE GRADUAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ONTÁRIO
Mecatrônica

CFS

MTY

P

Programa com primeiro semestre em comum – para mais detalhes, veja a página 10.

Nós testamos as suas
habilidades
Todos os alunos da Fleming que
participaram da Competição de
Habilidades de Ontário 2021 ficaram
entre os três primeiros na província:
• Liam Collin, ouro, Artes Culinárias
• Liliane Michaud, prata, Artes
Culinárias
• Bailey Wodzack, prata, Carpintaria
• Nicholas Stock, bronze, Soldagem
• Devin Cartmell-Martin, bronze,
Fabricação de Metais – Instalador
16
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CERTIFICADOS

Habilidades Culinárias
Inicie sua carreira culinária com habilidades de
liderança e a arte de criar pratos para um emprego
iniciante como cozinheiro ou cozinheiro assistente.
Obtenha experiência no mundo real no restaurante do
nosso campus.

Técnicas Elétricas
Desenvolva habilidades básicas em eletricidade,
cabeamento de redes e instalação de sistemas elétricos
como um caminho para uma variedade de ocupações
ou para o programa Técnico em Engenharia Elétrica.

Cooperação em Técnicas de
Equipamentos Pesados
Faça a manutenção e o conserto de veículos de
equipamentos pesados e maquinário usando
equipamentos de última geração no local. Inclui
uma cooperação remunerada. Altas taxas de
empregabilidade.

Técnicas Mecânicas – Encanador
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
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
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

Gestão Culinária
Esta entrada na carreira de culinária inclui habilidades
de gestão e negócios, além do treinamento prático
em culinária. Inclui um estágio prático de 160 horas,
um projeto aplicado de 270 horas que inclui gestão e
operações diárias do nosso restaurante interno e um
estágio no setor.

Técnico em Engenharia Elétrica
A teoria e a prática em elétrica e eletrônica treinarão
você para uma posição inicial ou de aprendiz na
indústria elétrica.

Cooperação Técnica em Geração
de Energia Elétrica
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 uma cooperação remunerada.

Técnico em Aquecimento, Refrigeração e
Ar-Condicionado
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 Perfuração de Recursos
(Cooperação Opcional) FC
Este é o único programa deste tipo no mundo e
oferece treinamento em muitos tipos diferentes de
perfuração. Você obterá treinamento técnico e uma
extensa experiência prática em uma gama completa de
equipamentos de perfuração nas instalações do nosso
programa. Empregadores nacionais e internacionais
recrutam nossos graduados. Cooperação opcional
competitiva para alunos que iniciam em setembro.

Técnico em Soldagem e Fabricação
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.

Técnico em Carpintaria e Reformas
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.

Técnico em Engenharia Civil
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.

FC

CERTIFICADO DE GRADUAÇÃO

Mecatrônica

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.

= Programa exclusivo oferecido na Fleming College
2022/2023
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DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO

Faça a diferença
Criar um impacto positivo na vida dos outros pode
ser uma carreira inspiradora e recompensadora. Com
estágios extensivos, certificações adicionais e um foco
em habilidades especializadas, você estará pronto para
formar sua comunidade.

flemingcollege.ca/school/justice-and-community-development
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PROGRAMA

CÓDIGO DO CAMPUS
PROGRAMA

DURAÇÃO DO
PROGRAMA

MÍN. RESUMO DOS REQUISITOS PARA
ADMISSÃO

DATA DE INÍCIO

DIPLOMA UNIVERSITÁRIO DE ONTÁRIO
Trabalhador de Serviços de
Desenvolvimento

DSW

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set

Educação na Primeira Infância

EC

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan

Apoio educacional

ED

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set

Funcionário em Saúde Mental e
Dependências

DA

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan/Maio

Funcionário de Serviço Social

SW

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan/Maio

6 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan

DIPLOMA UNIVERSITÁRIO AVANÇADO DE ONTÁRIO
Cuidados com Crianças e
Adolescentes

CYW

P

DIPLOMAS

Funcionário em Saúde Mental e Dependências

Forneça apoio especializado a pessoas de todas as
idades com deficiência intelectual. Inclui três estágios
em campo em diferentes ambientes. Há uma alta
demanda por graduados.

Obtenha as habilidades para trabalhar em uma
variedade de ambientes, dando apoio a clientes,
famílias, grupos e comunidades afetados por
problemas de saúde mental e abuso de substâncias.
Inclui um estágio em campo. Diploma duplo opcional
como Funcionário de Serviço Social em dois anos.

Educação na Primeira Infância

Funcionário de Serviço Social

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».

Esteja na linha de frente de uma mudança positiva
na sua comunidade, trazendo recursos e apoio para
melhorar as vidas de pessoas, famílias e grupos. Inclui
um estágio em campo.

Trabalhador de Serviços de Desenvolvimento

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.

DIPLOMA AVANÇADO

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. A Fleming é uma das
poucas instituições no Canadá e no exterior a receber
certificação, e oferece um treinamento especializado
não disponível em outras faculdades de Ontário.

2022/2023
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Crie uma comunidade mais
forte e mais saudável
Uma carreira em Saúde e Bem-Estar pode ser desafiadora e
recompensadora. Nossos programas combinam a teoria com
oportunidades abrangentes para treinamento prático. Você
aprenderá da mesma forma que trabalhará na sua profissão:
em equipes colaborativas e interdisciplinares.
flemingcollege.ca/school/health-and-wellness
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PROGRAMA

CÓDIGO DO
PROGRAMA

CAMPUS

DURAÇÃO DO
PROGRAMA

MÍN. RESUMO DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO

DATA DE INÍCIO

PWS

P

2 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan/Maio

Esteticista

EST

P

3 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan/Maio

Promoção de Saúde e Condição Física

FHP

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set

Gestão de informações de Saúde

HIM

P

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do
11o ano, duas ciências diferentes

Set

Assistente de Terapeuta Ocupacional e
Assistente de Fisioterapeuta

POA

P

4 semestres

Diploma do ensino médio com duas ciências diferentes
do 12o ano

Set

Técnico de Farmácia

PHM

P

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática, química e
biologia do 12o ano

Set

Serviços de Recreação e Lazer

RLS

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set

CERTIFICADOS UNIVERSITÁRIOS DE ONTÁRIO
Trabalhador em Apoio Pessoal
DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS DE ONTÁRIO

DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS AVANÇADOS DE ONTÁRIO
Biotecnologia – Avançada

BTF

P

5 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano,
duas ciências diferentes

Set/Jan

Massoterapia (Condensado)

MAC

P

5 semestres

Diploma do ensino médio com duas ciências diferentes
do 12o ano

Set

3 semestres

Diploma universitário ou grau universitário de Ontário
em um campo relacionado ou equivalente

Set

CERTIFICADO DE GRADUAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ONTÁRIO
Recreação Terapêutica

THR

P

Técnico de Farmácia

CERTIFICADOS

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

Esteticista

FC

Forme-se em apenas 12 meses com o equivalente a
dois anos de estudo. Mais de 280 horas de experiência
prática em nosso Spa + Clínica de última geração
darão a você as habilidades técnicas para fornecer uma
ampla variedade de tratamentos, além das 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.

Gestão de Informações de Saúde

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 três programas
de diploma universitário disponíveis em Ontário
reconhecidos pela Associação de Gestão de
Informações de Saúde do Canadá (CHIMA). Inclui dois
estágios de trabalho.

Assistente de Terapeuta Ocupacional e
Assistente de Fisioterapeuta

Prepare-se para uma 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, o mais longo disponível
entre as faculdades. Nossos graduados trabalham em
todo o Canadá e no mundo.
DIPLOMAS AVANÇADOS

Biotecnologia – Avançada

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.

Massoterapia (Condensado)
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.
CERTIFICADO DE GRADUAÇÃO

Recreação Terapêutica
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.

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

= Programa exclusivo oferecido na Fleming College
2022/2023
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DIREITO E JUSTIÇA

Proteger, servir e apoiar
O treinamento ao vivo, baseado em cenários, e nossas instalações
de simulação de última geração garantem que você se forme com
uma extensa experiência prática.

flemingcollege.ca/school/justice-and-community-development
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PROGRAMA

CÓDIGO DO
PROGRAMA

CAMPUS

DURAÇÃO DO
PROGRAMA

MÍN. RESUMO DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO

DATA DE
INÍCIO

Serviços Comunitários e de justiça

CJS

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan

Serviços de Alfândega na Fronteira

CBS

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan

Assistente jurídico

LCK

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan

Paralegal

PLG

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan

Bases da Polícia

PF

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Jan

Proteção, Segurança e investigação

LSR

P

4 semestres

Diploma de ensino médio

Set

DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS DE ONTÁRIO

CFS

CFS

CFS

CFS

CFS

CFS

CFS

Programa com primeiro semestre em comum – para mais detalhes, veja a página 10.

DIPLOMAS

Serviços Comunitários e de Justiça
Prepare-se para o trabalho na linha de frente no
sistema de justiça criminal e na área de serviços
comunitários. Contribua para mudanças positivas
individuais e sociais. Aprenda por meio do treinamento
baseado em cenários e na comunidade, além de um
estágio de 15 semanas na área.

Serviços de Alfândega na Fronteira

Paralegal
Este programa certificado treina você nos requisitos
teóricos e práticos da Sociedade Legal do 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. Inclui um estágio em
campo de 160 horas.

Bases da Polícia

Prepare-se para uma carreira na linha de frente das
negociações globais e da aplicação da lei, com o
currículo mais específico em alfândega do Canadá.
Inclui um estágio em campo.

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

Assistente Jurídico

Proteção, Segurança e Investigação

Obtenha um treinamento abrangente para auxiliar
advogados e funcionários paralegais nas pesquisas
legais e entrevistas de clientes. Faça um semestre
adicional e se forme com dois diplomas, de Assistente
Jurídico e Paralegal. Inclui um estágio em campo de
100 horas.

Entre em uma das áreas que crescem mais rapidamente
no mundo. Este programa se concentra nos novos
conceitos de tecnologia, análise de inteligência e
habilidades investigativas. Inclui um estágio na área,
além das qualificações para a Licença de Investigador
Particular e a Licença para Guarda de Segurança.

Analise as carreiras no
primeiro semestre comum
Nossos programas de diploma começam com um
currículo em comum. Você será guiado por um
processo de exploração que inclui detalhes de todos
os programas e oportunidades profissionais para
graduados. Você terá a opção de mudar o caminho no
segundo semestre, sem custo e sem perda de tempo.

O currículo progressivo lhe dará
habilidades essenciais
Nossos programas se concentram em adicionar não
apenas habilidades técnicas, mas habilidades essenciais
para a vida, tais como estratégias de saúde mental,
resiliência pessoal, liderança, ética e habilidades
de comunicação. Você também pode seguir uma
Designação de Perspectivas Indígenas (IPD), que
fornece um conhecimento mais aprofundado dos
povos nativos (Primeiras Nações, Métis e Inuit), suas
culturas, histórias, tradições e contribuições para nossa
sociedade compartilhada.
2022/2023
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CIÊNCIAS AMBIENTAIS E
DE RECURSOS NATURAIS

Aproveite o ar livre
Seja parte da solução e melhore a saúde do nosso planeta.
Nossos programas enfatizam a sustentabilidade ambiental por
meio de oportunidades de aprendizagem exclusivas ao ar livre.

flemingcollege.ca/senrs
24
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Nosso campus é um laboratório de aprendizagem vivo.
Oferecemos os melhores ambientes de aprendizagem na prática,
que nossos alunos podem aproveitar diretamente no campus.
Nossos membros docentes especializados são entusiastas das
disciplinas que ensinam e estão bem conectados com o setor,
para garantir que os alunos encontrem uma carreira que amem.
Muitos de nossos programas oferecem estágios de trabalho
de tipo cooperação ou aplicados, além de projetos baseados
nas comunidades, para colocar em prática as habilidades em
situações da vida real. Alguns oferecem até mesmo
experiências de aprendizagem internacionais.
Aprendizagem com
base na comunidade
Reconhecemos a importância da
aprendizagem com base na comunidade.
Nossos alunos podem ser frequentemente
encontrados no campo, contribuindo para
a saúde e a sustentabilidade de nossas
comunidades, ao mesmo tempo que
aprendem valiosas habilidades práticas.
As organizações com as quais fizemos
parcerias incluem o Clube de Meninos e
Meninas da Cidade de Kawartha Lakes,
nossa United Way local, a prefeitura da
Cidade de Kawartha Lakes e o Centro
Comunitário de The Mount.

Recursos do
Campus de Frost:
•
•
•
•
•
•
•
•

Orla do Rio Scugog
Pântanos naturais
Incubadora de peixes
Estufa/berçário
Apiário
Viveiro de plantas
Jardins de polinizadores
Jardim comunitário

O Campus de Frost é o lar
do Centro para o Avanço
de Tecnologias de Água
e Esgoto e do Centro
para Produção Inovadora
de Aquicultura. Ambos
os centros oferecem
oportunidades de pesquisa
aplicada para os alunos
diretamente no campus.

2022/2023
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PROGRAMA

CÓD.
PROG.

CAMPUS DURAÇÃO DO
PROGRAMA

MÍN. RESUMO DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO

DATA DE
INÍCIO

Cooperação em Arboricultura

AR

L

3 semestres

Diploma de ensino médio

Jan

Técnicas de Explosivos

SBL

L

2 semestres

Diploma de ensino médio

Set/Maio

Silvicultura Urbana

UF

L

2 semestres

Diploma de ensino médio

Set

CNB

L

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano São recomendadas
biologia e química do 12o ano.

Set/Jan

CFS

CERTIFICADOS UNIVERSITÁRIOS DE ONTÁRIO

DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS DE ONTÁRIO
Biologia da Conservação

Cooperação Técnica em Recursos Terrestres ERT

L

5 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set

Restauração Ecológica
Equivalente a um bacharelado conjunto TrentFleming

ERJ

L

8 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano, e uma ciência do 11o
ano

Set

Técnico em Gestão de Ecossistemas

EMT

L

4 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set/Jan

CFS

CFS

Técnico Ambiental/
Cooperação Opcional

ETN

L

4 semestres
5 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set/Jan
Somente
Set

Técnico em Piscicultura e Vida Selvagem/
Cooperação Opcional

BO

L

4 semestres
5 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set/Jan
Somente
Set

Técnico em Silvicultura/Cooperação
Opcional

FT

L

4 semestres
5 semestres

Diploma do ensino médio com matemática do 12o ano

Set/Jan
Somente
Set

L

5 semestres

Diploma de ensino médio

Set

6 semestres

Candidatura interna após a conclusão de EMT

Set/Jan

CFS

CFS

CFS

Cooperação Técnico em Silvicultura Urbana UFT

DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS AVANÇADOS DE ONTÁRIO
Tecnologia em Gestão de Ecossistemas

EMX

L

CFS

Tecnologia Ambiental

ETY

L

6 semestres

Candidatura interna após a conclusão de ETN

Set/Jan

Tecnologia em Piscicultura e Vida Selvagem FW

L

6 semestres

Candidatura interna após a conclusão de BO

Set/Jan

CFS
CFS

CERTIFICADOS DE GRADUAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ONTÁRIO
Cooperação em Operações e Gestão de
Sistemas Avançados de Água

AWS

L

37 semanas

Diploma universitário ou grau universitário em um campo relacionado ou
equivalente

Set/Jan

Planejamento Aplicado – Ambiental

AEN

L

38 semanas

Diploma universitário ou grau universitário em Ecologia, Ciências Ambientais
ou Planejamento Urbano

Set

Cooperação em Aquicultura

AQU

L

3 semestres

Diploma universitário ou grau universitário em um campo relacionado ou
equivalente

Set

SIG – Especialista em Aplicações

GIA

L

10 meses

Diploma universitário ou grau universitário em um campo relacionado ou
equivalente

Set

SIG – Especialista em Cartografia

GC

L

10 meses

Diploma universitário ou grau universitário em um campo relacionado ou
equivalente

Set

Conformidade Ambiental e de Segurança
em Saúde/Cooperação Opcional

HSE

L

2 semestres
N/A

Diploma universitário ou grau universitário em um campo relacionado ou
equivalente

Set

Cooperação em Agricultura Sustentável

SAG

L

3 semestres

Diploma universitário ou grau universitário em um campo relacionado ou
equivalente

Set

Gestão Sustentável de Dejetos

SWM

L

2 semestres

Diploma universitário ou grau universitário em um campo relacionado ou
equivalente

Set

CFS

Programa com primeiro semestre em comum – para mais detalhes, veja a página 10.

CERTIFICADOS

DIPLOMAS

Cooperação em Arboricultura

Biologia da Conservação

Treinamento para gerenciar e preservar árvores e arbustos
na paisagem urbana. Do início ao fim, este programa é
prático e inclui uma cooperação remunerada de maio a
setembro.

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 de pesquisa de um semestre para
ter experiência no mundo real.

Técnicas de Explosivos

FC

O único programa do gênero no Canadá prepara você
para uma carreira como um especialista em explosivos,
preenchendo cavidades para explosão em mineração ou
demolição. Você passará muito do seu tempo em nosso
centro de treinamento de perfuração e explosão de última
geração.

Silvicultura Urbana
Este programa altamente prático se concentra em
trabalhos de cuidados com árvores urbanas sem subir
nelas. Faça o diagnóstico e corrija os efeitos sobre a saúde
das árvores, além de operar uma variedade de máquinas
de cuidado com a paisagem. Inclui um estágio em campo.

FC
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= Programa exclusivo oferecido na Fleming College
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FC

Cooperação Técnica em Recursos Terrestres

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 uma
cooperação remunerada 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

CERTIFICADOS DE GRADUAÇÃO

Contribua para a saúde do ecossistema ajudando
governos, grupos conservacionistas 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.

Técnico Ambiental (Cooperação Opcional)
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.
Cooperação opcional competitiva para alunos que iniciam
em setembro.

Técnico em Piscicultura e Vida Selvagem
(Cooperação Opcional)
Comece a sua carreira em sustentabilidade gerenciando
os habitats e as populações de peixes e de vida selvagem.
O desenvolvimento das suas habilidades inclui trabalho
em laboratório, diversas saídas de campo e um curso
de campo de cinco semanas, além do treinamento em
manuseio de barcos, GPS, tecnologias de monitoramento,
anilhagem de aves e pesca com redes, amostragem e
marcação. Cooperação opcional competitiva para alunos
que iniciam em setembro.

Técnico em Silvicultura (Cooperação Opcional)
Adquira habilidades para uma gestão responsável,
planejamento e proteção de recursos florestais, com
estudos na sala de aula, diversas saídas de campo e uma
experiência de acampamento. Cooperação opcional
competitiva para alunos que iniciam em setembro.

Cooperação Técnico em Silvicultura Urbana

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 uma
cooperação de verão remunerado.

DIPLOMAS AVANÇADOS

Tecnologia em Gestão de Ecossistemas
Desenvolva mais competência e obtenha experiência
aplicada com o programa de Tecnologia de terceiro ano,
que inclui um acampamento de uma semana em uma
região natural remota 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.

Tecnologia Ambiental
Aprenda os princípios avançados e as aplicações para se
preparar para uma carreira em monitoramento e melhoria
do meio ambiente. Você participará de um estágio de
trabalho de duas semanas e poderá se qualificar para
diversas certificações ambientais, incluindo Profissional
Ambiental, Tecnólogo Certificado em Engenharia e
Assessor Certificado de Regiões Ambientais.

Tecnologia em Piscicultura e Vida Selvagem

FC

Cooperação 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 uma cooperação remunerada de 16 semanas sob a
orientação de um mentor.

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. Inclui um estágio em campo de sete semanas.

Cooperação 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 uma
cooperação remunerada de oito semanas.

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 softwares de SIG para criar
mapas e outros produtos personalizados. Trabalhe em um
microprojeto do mundo real com um profissional municipal
de SIG.

Conformidade Ambiental,
de Segurança e em Saúde

FC

Obtenha uma combinação abrangente e exclusiva de
treinamento em todos os aspectos da conformidade no
ambiente de trabalho para uma ampla gama de trabalhos
nos setores privado ou de fiscalização municipal ou
federal. Inclui um projeto aplicado e o curso amplamente
reconhecido de Operações com Resíduos Perigosos e
Resposta a Emergências (HAZWOPER). Cooperação
opcional competitiva.

Cooperação em Agricultura Sustentável

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 cooperação
de 16 semanas. Aprenda com fazendeiros experientes
e desenvolva seu próprio estudo de viabilidade e plano
agrícola.

Gestão Sustentável de Dejetos

FC

Auxilie organizações com melhores práticas de desvio
de dejetos e práticas de recuperação por meio da
implementação de estratégias inovadoras de gestão de
dejetos, usando ideias e tecnologias emergentes. Inclui um
estágio em campo de cinco semanas. As oportunidades
de emprego estão crescendo, tanto no Canadá quanto
internacionalmente.

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 um estágio de quatro semanas
no campo e dois acampamentos com duração de uma
semana.
2022/2023
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ESCOLA DE ARTE E
DESIGN DE HALIBURTON

Crie seu futuro
Estamos ao lado de criadores, artistas, designers e sonhadores.
Experimente nossa incomparável amplitude de programações
práticas baseadas em estudos e descubra o profissional criativo
que você deseja ser.

hsad.ca
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Líderes em Arte e Design
Aprenda com profissionais experientes, moldando ativamente as
disciplinas de arte, criação, design e legado em todo o Canadá.
Temos uma opinião diferente sobre a sua formação em arte e design.
Lecionados em estúdios de última geração, nossos programas flexíveis
são concebidos para que você mergulhe na aquisição profunda de
habilidades e para expor você a abordagens inovadoras na arte e
no design. Os tamanhos reduzidos de nossas turmas e os docentes
atenciosos são a garantia do seu preparo para uma carreira criativa.

Continue seus Estudos
de Costa a Costa

O Centro de Criação no
Campus de Haliburton

Somos a única universidade em Ontário que
tem acordos de parceria com programas líderes
em arte e design que oferecem bacharelados
no Canadá, incluindo: Universidade OCAD,
Universidade NSCAD, Alberta Universidade das
Artes e Universidade Emily Carr de Arte e Design
Para obter detalhes: flemingcollege.ca/educationpathways

Aprenda, explore e crie usando tecnologia
para criar e fazer protótipos:
•
•
•
•

•

2022/2023
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PROGRAMA

CÓDIGO DO
PROGRAMA

CAMPUS

DURAÇÃO DO
PROGRAMA

MÍN. RESUMO DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO

DATA DE
INÍCIO

DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS DE ONTÁRIO
Design Integrado

IND

H

3 semestres

Diploma de ensino médio

Set

Artes Visuais e Criativas

VCA

H

3 semestres

Diploma de ensino médio

Set

CERTIFICADOS DE GRADUAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ONTÁRIO
Gestão e Conservação de
Herança Cultural

CHM

P

4 semestres

Diploma universitário ou grau universitário
em um campo relacionado ou equivalente e
química do 12o ano

Set

Gestão e Curadoria de Museus

ACM

P

3 semestres

Diploma universitário ou grau universitário
em um campo relacionado

Set

DIPLOMAS

Design Integrado

CERTIFICADOS DE GRADUAÇÃO
FC

Estes programas são realizados em Peterborough.

Prepare-se para uma vida no design,
independentemente de qual disciplina seja a certa
para você. Este programa acelerado é equivalente a
dois anos de estudo nas universidades de Ontário. O
único programa de fundação de design do gênero no
Canadá apresenta você ao design e ao pensamento em
design por meio de exercícios inovadores e intensivos,
colaborações, tarefas de solução de problemas e
palestras inspiradoras. Encontre aqui sua futura
carreira criativa.

Gestão e Conservação de
Herança Cultural FC

Artes Visuais e Criativas

Único no Canadá e desenvolvido em consultas com
museus e organizações de heranças, este programa
em tempo integral oferece experiência de trabalho
real e não simulada por meio de laboratórios, visitas a
locais e projetos aplicados in situ, além de uma valiosa
aprendizagem na prática. Três quartos do seu tempo
serão dispendidos aprendendo e praticando em um
museu. O semestre final é um estágio não remunerado.

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).

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

FC

Carreiras criativas começam
com aprendizagem
experimental
Os quatro meses finais dos programas de Gestão
de Museus e de Gestão e Conservação de
Herança Cultural são um estágio.
Os alunos já trabalharam em museus líderes e
instituições culturais em todo o Canadá e no
mundo.
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Programa ponte de inglês
como língua estrangeira (ELB)
Recomendamos que novos estudantes façam
o teste de colocação ELB no campus. Os
candidatos também podem fornecer uma
pontuação recente do IELTS, TOEFL ou Duolingo
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,
TOEFL ou Duolingo.

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: mínimo de 70%
no trabalho do curso e no teste de saída.
• Para programas de graduação: mínimo de
80% no trabalho do curso e no teste de
saída.
DATAS DO PROGRAMA ELB

NÍVEL INICIAL
DE ELB

IELTS

TOEFL

DUOLINGO

1

2,0

0-9

10-15

2

2,5

10-18

30-40

3

3,0

19-25

45-50

4

3,5

26-30

55-60

5

4,0

31-39

65-70

6

4,5

40-49

75-80

7

5,0

50-61

85-90

8

5,5

62-79

95-100

2022
6 de setembro

–

28 de outubro

ELB

31 de outubro

–

23 de dezembro

ELB-2

2 de janeiro

–

24 de fevereiro

ELB

27 de fevereiro

–

21 de abril

ELB-2

1 de maio

–

23 de junho

ELB

26 de junho

–

18 de agosto

ELB-2

2023

2022/2023
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Conecte-se conosco!
Obter uma formação internacional é uma grande decisão. Sabemos que você tem perguntas – e
estamos aqui para respondê-las. Há várias maneiras para você se conectar conosco e saber mais sobre
a vida na Fleming College.

Conecte-se com um Recrutador de Alunos na sua região ou país
Índia e sul da Ásia: south-asia@flemingcollege.ca
Filipinas: philippines@flemingcollege.ca
Vietnam: vietnam@flemingcollege.ca
Coreia do Sul: korea@flemingcollege.ca
Japão: japan@flemingcollege.ca
África: africa@flemingcollege.ca
Europa, Américas e dúvidas gerais: international@flemingcollege.ca

Faça um tour virtual

Siga-nos

Descubra os espaços de aprendizagem e
estudo em cada campus da Fleming.
flemingcollege.ca/virtual-tours

Inscreva-se na nossa newsletter dos Serviços
para Alunos Internacionais.
flemingcollege.ca/international-education

Eventos virtuais
Confira nosso site para obter as últimas
informações e links para os eventos que estão
acontecendo. Eles incluem:
• Aconselhamento virtual individual
• Sessões virtuais eletivas
• Sessões virtuais informativas

Mantenha-se atualizado com a vida na universidade,
incluindo os eventos e celebrações futuros.
flemingISS

Embora tenhamos muito prazer em encontrar você pessoalmente, não se esqueça de verificar nosso
site para obter as últimas informações e atualizações sobre os protocolos da COVID-19 nos nossos
campi: flemingcollege.ca/covid19.

“A equipe dos Serviços para Alunos Internacionais
desempenhou um papel importante para mim desde
o momento em que me tornei aluno da Fleming. Os
conselhos deles me ajudaram a trilhar todas as etapas
para chegar à universidade, vindo da Índia. Eles
estiveram sempre ao meu lado quando precisei de
respostas, seja sobre apoio acadêmico, sobre como me
envolver ou sobre como lidar com a cultura canadense.
Tenho muito orgulho de fazer parte de uma equipe tão
incrível. Sei como é ser um novo aluno em um novo
país e estou muito feliz por poder compartilhar esse
conhecimento para ajudar nossos candidatos a
alcançar seus objetivos.”
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Zameer Rizvi,
Agente de Recrutamento de Alunos Internacionais,
Graduado, Redes de Informações Sem Fio

Vancouver

Thunder
Bay

Calgary

ONTARIO
Regina
Winnipeg

Quebec City

Thunder Bay

Halifax

Montreal
Ottawa

Sudbury

Toronto

Sault Ste. Marie
North Bay

Sudbury

ONTARIO
Ottawa
Haliburton
Lindsay

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

Kingston

Peterborough

Toronto
Hamilton
London
Sarnia

Niagara Falls

Windsor

FLEMING COLLEGE
Local: Ontário Central,
130 km a nordeste de Toronto
Campi: Peterborough

Lindsay
Haliburton

Programas em período integral: Mais de 100
Estudantes em período integral: Mais de 6.500
• Certificados
• Diplomas

• Diplomas Avançados
• Certificados de Graduação
• Diplomas/Graus Conjuntos

2022/2023
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ﬂemingcollege.ca
international@ﬂemingcollege.ca
1.866.353.6464

CONECTE-SE CONOSCO
facebook.com/ﬂemingcollege
twitter.com/ﬂemingcollege
youtube.com/ﬂemingcollege
instagram.com/ﬂemingcollege

