
O que é o programa Vantage One?

É um aluno internacional de elevado nível académico, que poderia 
beneficiar de um desenvolvimento adicional do seu Inglês académico? 
O programa Vantage One é uma excelente oportunidade para iniciar 
o seu grau académico numa das melhores universidade do mundo, 
ao mesmo tempo que desenvolve uma rica experiência intercultural. 
Este programa oferece a possibilidade de completar 11 meses de 
estudos académicos suplementados com aulas de Inglês para fins 
académicos, facilitado pelo corpo docente da universidade. 

Vida de Estudante

A partir do ano lectivo de 2016 os alunos do programa Vantage One terão a 
oportunidade de viver e estudar num edifício completamento novo: O Orchard 
Commons é um novo espaço académico e  residencial, para estudantes 
internacionais e nacionais com necessidades de alojamento local, com salas de 
aula e espaços de estudo e convívio.
A experiência de vida na residência é fundamental para o sucesso académico 
e adaptação cultural dos estudantes. A vida na residência proporcionará 
uma oferta de programas sociais com foco no crescimento pessoal, de 
vida comunitária e de cidadania dos estudantes.  A estadia na residência é 
obrigatória para todos os alunos do programa Vantage One; exceções poderão  
ser feitas, analisando-se caso a caso. Os alunos do Vantage One serão 
plenamente reconhecidos como estudantes da UBC e como tal terão acesso a 
uma grande variedade de clubes, associações de estudantes, e oportunidades 
de trabalho voluntário. 

Licenciatura em Ciências 
Aplicadas (Engenharia)

O curso é composto por unidades 
curriculares em Fundamentos de 
Engenharia, Química, Matemática, 
Física, Engenharia de Comunicações e 
Inglês para fins académicos. O terceiro 
período do programa Vantage One ramo 
de Engenharia é ensinado no campus 
universitário da UBC em Okanagan. Poderá 
completar a sua licenciatura em Ciências 
Aplicadas no campus universitário da UBC 
em Okanagan ou em Vancouver. 

 ê Total de 38 créditos.

Licenciatura em Arte 

O curso é composto por unidades 
curriculares em Geografia, 
Ciências Políticas, Psicologia, 
Investigação e Escrita e Inglês para 
fins académicos. Complete a sua 
licenciatura em Arte no campus 
universitário da UBC em Vancouver.

 ê Total de 36 créditos.

Licenciatura em Gestão 

O curso é composto por unidades 
curriculares em Sociologia, Psicologia, 
Economia, Investigação e Escrita, 
Negócios Canadianos, Ética dos Negócios 
e Inglês para fins académicos. O terceiro 
período do programa Vantage One 
ramo de Gestão é ensinado no campus 
universitário da UBC em Okanagan. 
Complete a sua licenciatura em Gestão 
no campus universitário da UBC em 
Okanagan. 

 ê Total de 40 créditos.

Licenciatura em Ciências

O curso é composto por unidades 
curriculares em Matemática, Física, 
Química, Comunicação de Ciência 
e Inglês para fins académicos, com 
opção de selecionar Ciências Físicas ou 
Ciências da Computação. Complete a 
sua licenciatura em Ciências no campus 
universitário da UBC em Vancouver. 

 ê Total de 41–42 créditos.

Comece de imediato o seu grau académico na UBC, ao 
mesmo tempo que desenvolve as suas habilitações em 
Inglês académico. 
O Vantage One é um programa oferecido durante o primeiro ano lectivo 
de um grau académico na University of British Columbia.  A UBC é 
consistentemente classificada entre as 40 melhores universidades do 
mundo.

Experiência Académica

O Vantage One irá proporcionar-lhe experiências enriquecedoras que 
incluem:  um número reduzido de alunos por turma, oportunidades de 
tutoria, professores dedicados e aconselhamento académico. Ser parte 
de um pequeno coorte de estudantes provenientes de vários países do 
mundo, aprender num ambiente diversificado, e beneficiar de um ensino 
inovador. Após a conclusão com êxito do programa Vantage One, o 
aluno poderá transitar de imediato para o segundo ano académico de 
um curso na UBC. 

Comece de imediato o seu grau académico na 
UBC, ao mesmo tempo que desenvolve as suas 
habilitações em Inglês académico.

 ê Vantage One Bachelor of Applied Science
 ê Vantage One Bachelor of Arts
 ê Vantage One Bachelor of Management
 ê Vantage One Bachelor of Science

www.vantagecollege.ubc.ca      |      telefone:  604.827.0337      |      email   apply@vantagecollege.ubc.ca

Detalhes sobre admissão e próximos passos:  
www.vantagecollege.ubc.ca/admissions

Propinas, bolsas de estudo e prémios:  
www.vantagecollege.ubc.ca/finances

Por favor, tenha em atenção que a admissão é competitiva e que a satisfação 
dos critérios mínimos não é garantia de admissão no programa Vantage One.

IELTS: 
5.5+

TOEFL:
70+

Aceita-se teste adicional de idioma Inglês, 
para mais informações por favor visite:

you.ubc.ca/admissions/elas/tests-elas

twitter.com/ubcvantage instagram.com/ubcvantage

facebook.com/ubcvantage youtube.com/ubcvantage


