COMECE UMA NOVA CARREIRA COM
TRANQUILIDADE NO
NORTH ISLAND COLLEGE
Descubra como é morar numa cidade pequena que oferece benefícios de cidade grande.

NÓS APOIAMOS A DIVERSIDADE

O North Island College oferece
uma experiência internacional
completa prezando a diversidade
e o multiculturalismo. Faça parte
disso!

A COMUNIDADE NIC TE ESPERA

ÁREAS DE ESTUDO
Arts, Science & Technology
Business
Tourism & Hospitality

O North Island College está localizado na Ilha de Vancouver e oferece além de uma grande variedade
de cursos, tranquilidade para aqueles que buscam um estilo de vida sossegado.
Aqueles que optam por estudar em Vancouver Island ganham qualidade de vida e acesso livre e fácil
às belezas naturais da região.
O NIC permite que seus alunos tenham acesso à educação Canadense de qualidade, numa localização,
onde as oportunidades se igualam às de uma cidade grande.

Fine Art, Design & Development
Health & Human Services
Trades & Technical

Os alunos NIC têm o benefício de estudar em salas de aula com número reduzido de alunos. A lém disso,
o investimento ﬁnanceiro e o custo de vida na região são pontos inquestionáveis. No North Island
College, estudantes podem balancear seus objetivos educacionais e de carreira com uma qualidade de
vida inigualável.

Comox
Valley Campus
Comox
Valley
Campus

VANCOUVER ISLAND
Não tão longe da agitação de uma metrópole, Vancouver Island ﬁca à 175 km de Vancouver, o que
permite acesso fácil aos passeios na cidade grande. Residir em Vancouver Island, especialmente na
região de Comox Valley, Campbell River e Port Alberni, traz benefícios como aliar educação à aventura e
lazer na natureza.
A ilha é um destino turístico, conhecido pelas belezas naturais e abundância de locais para a prática de
esportes. As atrações não param por aí a região é também conhecida pelos passeios a céu aberto, pela
música e arte, e ainda conta com uma oferta gastronômica digna de cidade grande, uma vez que recebe
pessoas de todos os lugares do mundo, 365 dias ao ano.
Vancouver Island é o lugar perfeito para estudantes que chegam sozinhos no Canadá e também para
aqueles que vão com família e ﬁlhos. Em comparação com outros destinos canadenses, o clima na Ilha de
Vancouver é muito mais ameno, proporcionando verões gostosos e invernos nada congelantes.
Cercada por montanhas e mar, Vancouver Island é o paraíso para os brasileiros que buscam um lugar
para chamar de seu.

Cercada por montanhas e mar,
Vancouver Island é o paraíso
para os brasileiros que buscam
um lugar para chamar de seu.

CIDADE PEQUENA,
GRANDES OPORTUNIDADES
“Eu adorei morar em Comox Valley.
Lá eu tive a oportunidade
de fazer amigos para a vida toda
e ainda pude aproveitar
os benefícios de morar em uma
cidade pequena”
Raphael Pinheiro de Souza
Mobile Development Application Certiﬁcate

Os benefícios de uma cidade pequena são inúmeros. Em Vancouver Island a comunidade é
receptiva aos imigrantes, e o mercado de trabalho é bem aquecido. Com apenas 7.3% de
desemprego na região, de acordo com Work in BC website, a ilha teve taxa de desemprego
menor do que a cidade de Vancouver em 2019 e também nos últimos 10 anos.
Uma curiosidade sobre o mercado de trabalho local é que uma grande parte dos cargos
públicos de British Columbia estão localizados na ilha de Vancouver. Essa é uma indicação da
qualidade de emprego e oferta de vagas na região.
O setor de serviços é um dos mais aquecidos na ilha por esta ser um destino turístico bastante
procurado por Canadenses e estrangeiros do mundo inteiro.

COLLEGE APROVADO
PELO GOVERNO

PGWP
OPORTUNIDADES DE TRABALHO
De acordo com o Labour Market Outlook, nos próximos 10 anos haverá uma grande necessidade
de substituição da mão de obra na Ilha de Vancouver (73.9%), devido ao grande número de
trabalhadores que estarão se aposentando. Isso favorece a comunidade internacional que
ainda terá acesso a uma economia crescente, que promete gerar mais 26.1% do total de novas
vagas de emprego na região.
As indústrias que mais se destacam na ilha de Vancouver são as de comércio varejista, administração pública, saúde e assistência social, construção e turismo e gastronomia. Dessa maneira,
são nestas áreas as maiores ofertas de emprego da região.
A comunidade internacional na ilha é calorosa e acolhe com muito aconchego aqueles que
escolhem fazer da região seu novo lar.

“Eu trabalho com vendas no Costco e
a metodologia do NIC não somente me
ajudou a conseguir esse emprego,
como também quando eu me formar,
vou poder conseguir um emprego na
área de turismo porque eu vou estar
pronta com habilidades que consegui.”
Jashanpreet Kaur

Tourism & Hospitality Management

Graduação
turma internacional

MERCADO DE TRABALHO AQUECIDO
Vancouver Island é um lugar grande e muito tranquilo para ser explorado. Os moradores têm
acesso aos mesmos recursos de uma cidade grande. Como toda cidade pequena no Canadá,
tudo é de fácil acesso e os serviços estão sempre disponíveis.
Com todos os serviços necessários e de fácil acesso, os moradores conseguem ter um estilo de
vida tranquilo que os permite aproveitar as maravilhas do local como explorar os rios e lagos
da região, montanhas, ﬂorestas e mar. Morar, trabalhar e se divertir em Vancouver Island é um
privilégio dos residentes da região e muitos dos estudantes internacionais que se formam no
North Island College decidem permanecer na ilha.
A ilha é considerada como um dos melhores cantos para se morar na província de B.C. e a
comunidade internacional na ilha é calorosa e acolhe muito bem aqueles que escolhem fazer da
região seu novo lar.

“Eu estou trabalhando como
desenvolvedor de aplicativos em uma
empresa chamada Greencopper.
Nós oferecemos soluções para eventos
no mundo todo, como Coachella e
Comic Cons. Eu ajudo a desenvolver,
dar manutenção e fazer a integração
dos aplicativos. O NIC me preparou
100% para este trabalho e foi lá
onde aprendi todas as tecnologias
que faço uso.”
Thiago Orniz

Mobile Development Application Certiﬁcate

“Eu ﬁz amigos maravilhosos!
Os professores são mente-aberta e as
aulas muito interessantes. O time do Global
Oﬀice sempre foi muito prestativo e
disponível durante todos esses anos.”

CUSTO DE VIDA EM VANCOUVER ISLAND
Morar fora do Brasil exige grande determinação e planejamento, por isso, colocamos na ponta
do lápis alguns valores importantes que você precisa considerar antes de embarcar nessa
aventura, aﬁnal nós queremos que você venha para ﬁcar.

Lisa Deroy

Bachelor of Business Administration

ORÇAMENTO

Aluguel

Apartamento de 1 quarto

$1.000

Alimentação

Mínimo para 1 pessoa

$400

Despesas Fixas

Luz, água, aquecimento,
telefone e internet

$205

Transporte

Passe de estudante válido
por 4 meses

$115

Extras

Lazer, esportes, roupas

$100

College

1 ano de college (2 termos) incluindo
material, seguro de saúde e
demais taxas

$18.500

UM LUGAR PARA CHAMAR DE SEU
Vancouver Island é um lugar grande para ser explorado. Como toda cidade pequena no
Canadá, todas as necessidades básicas são de fácil acesso e quaisquer outras demandas
podem ser supridas nas grandes cidades mais próximas.
Os moradores têm um estilo de vida que lhes permite aproveitar as maravilhas do local como
explorar os rios e lagos da região, montanhas, ﬂorestas e mar. Morar, trabalhar e se divertir em
Vancouver Island é um privilégio dos residentes da região e muitos dos estudantes internacionais que se formam no North Island College decidem permanecer na ilha.
A ilha é considerada por muitas publicações como um dos melhores cantos para se morar na
província de B.C.

“Eu adorei a maneira como as
pessoas tratam umas às outras aqui.
Sem falar na beleza de Comox
Valley. Tudo isso combinado com
um lugar cheio de atrações naturais
fez a minha estadia fácil e tranquila.”
Elder Baltazar

Mobile Development Application Certiﬁcate

Alunos explorando a ilha

ESTUDE EM UM COLLEGE CANADENSE

“Eu morei bem perto do College e
nunca tive problema nenhum com
o transporte público. Eu também sempre
tive acesso livre aos computadores e
laboratórios do NIC para fazer meus
trabalhos. A comunidade é muito
acolhedora e o que me inspirou a ser
uma pessoa melhor também.”
Elder Baltazar

Mobile Development Application Certiﬁcate

Já deu para ver que os benefícios de morar em Vancouver Island são sensacionais, mas e os
benefícios de estudar em um College Canadense? Esses são incomparáveis!
Escolher o NIC como seu College é uma decisão chave se você quer estudar em uma das mais
renomadas instituições educacionais de B.C. No NIC o investimento ﬁnanceiro é menor do que
nos outros colleges da região, independente do curso que você escolher.
Como todo brasileiro, fazer parte de uma comunidade é muito importante, por isso, saber que
seus professores te conhecem e te chamam pelo nome faz a diferença. Adaptar-se, sentir-se
parte e ser incluído numa comunidade que é multicultural é o sonho de todo estudante
internacional e no North Island College estamos abertos a acolher a todos.
Se você busca ﬂexibilidade, turmas com número reduzido de alunos, apoio individual e um
corpo docente de qualidade, o Community College é a sua cara!

Chef Xavier Bauby
Professor de Culinária

CHECKLIST

1. INSCRIÇÃO
Veja com o seu recrutador quando é a
data de corte para a inscrição e quando
inicia o curso. Isso vai te ajudar a não
perder nenhuma data importante.
Anotações:

2. DOCUMENTAÇÃO
Liste os documentos necessários como
diplomas e histórico escolar e prepare
suas devidas traduções.
Anotações:

3. CO-OP TERM
O NIC oferece experiência de trabalho
incluída na matriz de disciplinas de
alguns cursos. Converse com seu
recrutador sobre isso.
Anotações:

4. FÉRIAS DE VERÃO
Alguns cursos oferecem a possibilidade
de estudar nas férias de verão para
acelerar a ﬁnalização do curso. Veriﬁque
se seu curso é um desses e se prepare
para isso.
Anotações:

#StudyatNic
#NICInternational

8 Dicas Importantes Para te Ajudar na Escolha do seu Curso no NIC

5. DISCIPLINAS
Liste as disciplinas de cada termo.
Veriﬁque ainda se há disciplinas optativas
para que não ﬁque devendo nenhum
crédito ao ﬁnal do curso.
Anotações:

6. PROFICIÊNCIA EM INGLÊS
Cada curso pode exigir um nível de inglês
diferente. Fique atento às notas exigidas no
IELTS para que possa conseguir se matricular.
Anotações:

7. HORÁRIOS
Certiﬁque-se de que o curso em que está
se inscrevendo é full-time para que
consiga estudar e ter permissão para
trabalhar part-time.
Anotações:

8. CAMPUS
O NIC dispõe de 3 campus. Veriﬁque em
que campus seu curso é ofertado para
conseguir moradia onde seja mais
conveniente para você e sua família.
Anotações:

NOSSOS NÚMEROS
Anos de experiência em fazer do seu sucesso o nosso sucesso.
Você também pode fazer parte dessa comunidade!

94%
* A taxa de empregabilidade pode variar de acordo com cada curso.

DOS ALUNOS ESTÃO
SATISFEITOS COM
A EDUCAÇÃO NO NIC

8,053
Students

MAIS DE

90%

EM MÉDIA

18

TAXA DE
EMPREGABILIDADE*

ALUNOS POR
TURMA

SAIBA MAIS SOBRE O NIC AQUI:
Siga o NIC nas redes sociais e ﬁque por
dentro de todas as novidades!

1

nic.bc.ca/international

2 INSTAGRAM: @studyatnic

#StudyatNic
#NICInternational

3 FACEBOOK: @studynorthislandcollege

ENTRE EM CONTATO
COM A GENTE!
O NIC é uma comunidade internacional que pode acolher os seus sonhos proﬁssionais e de carreira.
Conheça nosso time e agende uma consulta. E lembre-se qualidade e tranquilidade, você encontra
aqui!

Olá! Meu nome é Junko Leclair e eu
sou a gerente do departamento de
de Estudantes Internacionais no
NIC.

Junko Leclair
- Japan, Africa,
Middle East, Korea,
Europe -

Se você tem interesse em ser um
estudante internacional no NIC e
fazer de Vancouver Island seu lar,
fale com a gente! Nós podemos te
ajudar!

EMAIL JUNKO:
1

Olá! Eu sou o Ewerton e como vocês,
anos atrás decidi começar minha
carreira no Canadá e hoje, além de
empreender, trabalho ajudando
estudantes na América Latina a
realizarem o sonho de estudar e
morar no Canadá.
Ewerton da Silva
- Americas -

Vamos conversar?!

EMAIL EWERTON:
americas@nic.bc.ca

junko.leclair@nic.bc.ca

PARCEIRO NIC NO BRASIL
Olá! Meu nome é Lisa La Rose e eu
sou parte do time do North Island
College.

Lisa La Rose
- Europe & US -

Estamos aqui para ajudar você a
escolher as melhores opções de
cursos no North Island College.
Agende um horário através dos
contatos abaixo.

Eu ajudo estudantes internacionais
a alcançarem seu objetivos. Se você
tem alguma dúvida sobre como
aplicar para o NIC, entre em contato comigo.

EMAIL LISA:

David Mandil
Representante NIC
no Brasil

EMAIL DAVID:

lisa.larose@nic.bc.ca

david@nmedu.com.br
+55 (11) 99112-9977

SAIBA MAIS SOBRE O NIC AQUI:
Siga o NIC nas redes sociais e ﬁque por
dentro de todas as novidades!

1

nic.bc.ca/international

2 INSTAGRAM: @studyatnic

#StudyatNic
#NICInternational

3 FACEBOOK: @studynorthislandcollege

Rua Pamplona, 1326 cj 92
São Paulo - SP - 01405-002

