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Ficha Informativa para Alunos Internacionais
A UNIVERSIDADE YORK ESTÁ 
CONECTADA COM O MUNDO. 
NOSSA COMUNIDADE VIBRANTE 
INCLUI MAIS DE 6.000 ALUNOS 
INTERNACIONAIS E ATRAI 
PROFESSORES E ALUNOS DO 
MUNDO TODO.
POR QUE OS ALUNOS ESCOLHEM A YORK

• A York tem mais de 280 acordos de intercâmbio com 
universidades de prestígio ao redor do mundo.

•	 A	York	está	classificada	em	4º.	lugar	no	Canadá	e	entre	
as 100 melhores universidades do mundo em ciências 
sociais, ciências humanas e artes pela Times Higher 
Education. 

• Temos o único programa de Engenharia Espacial do 
Canadá	e	a	Faculdade	de	Artes	mais	completa	do	
Canadá.

•	 A	Schulich	School	of	Business	é	classificada	como	a	
melhor	Faculdade	de	Administração	do	Canadá	pelo	
The	Economist,	Forbes	e	CNN	Expansion.	

• A Osgoode Hall Law School é internacionalmente 
conhecida como uma das maiores e mais prestigiadas 
Faculdades	de	Direito	do	Canadá.

•	 Temos	o	primeiro	campus	internacional	da	Faculdade	
de	Administração	em	Hiderabade,	Índia.	

•	 A	Faculty	of	Liberal	Arts	&	Professional	Studies,	uma	
das	maiores	faculdades	do	Canadá,	oferece	a	maior	
variedade de programas em ciências sociais, humanas 
e	áreas	profissionais	relacionadas.

•	 Nosso	campus	Glendon	é	o	centro	de	excelência	para	
educação	universitária	bilíngue	e	em	francês	no	sul	de	
Ontário.

A	Universidade	York	tem	um	compromisso	com	excelência	
que	reflete	uma	grande	diversidade	de	perspectivas	e	
um forte sentimento de responsabilidade social que nos 
diferencia. Um diploma da York capacita os graduados 
a	prosperar	no	mundo	e	alcançar	seus	objetivos	de	vida	
através de uma base acadêmica rigorosa e equilibrada pela 
educação	experiencial	do	mundo	real.	

Como	um	centro	de	pesquisa	mundialmente	reconhecido,	
a York está totalmente envolvida nas discussões críticas 
que	levam	a	soluções	inovadoras	para	os	desafios	sociais	
mais urgentes locais e mundiais. As 11 faculdades e os 28 
centros	de	pesquisa	da	York	estão	pensando	grande,	de	
modo amplo e globalmente, fazendo parcerias com 280 
universidades de prestígio do mundo todo. A comunidade 
da York é forte, com 55.000 alunos, 7.000 professores e 
funcionários	e	mais	de	260.000	ex-alunos.		

•		 A	York	concedeu	$7,7	milhões	em	assistência	financeira	
para	alunos	internacionais	em	2015-2016.	

•		 A	York	oferece	bolsas	internacionais	de	$100	a	$140,000.		
futurestudents.yorku.ca/scholarships

•  Os alunos internacionais matriculados em programas de 
gradução	em	tempo	integral	por	pelo	menos	seis	meses	
podem trabalhar dentro ou fora do campus com o limite 
de	no	máximo	20	horas	por	semana	durante	as	sessões	
acadêmicas. cic.gc.ca

ENCONTRE SUA LIGAÇÃO 
COM A YORK
Mais de 6.000 alunos internacionais de mais de 170 
países estudam na York. Quantos alunos do seu país 
estudam na York? Quantos ex-alunos da York são da 
sua região? Descubra todas as formas em que a York 
está conectada ao seu país. 

futurestudents.yorku.ca/intl

http://futurestudents.yorku.ca/scholarships
http://cic.gc.ca
http://futurestudents.yorku.ca/intl


ATUE A NÍVEL MUNDIAL.
ESCOLHA A YORK PARA TER 
UMA VISÃO COMPLETAMENTE 
NOVA DO MUNDO.

ANUIDADES 
E DESPESAS 
PARA ALUNOS 
INTERNACIONAIS 
EM 2016-2017
Anuidade para a maioria dos programas 
não profissionais de tempo integral 
(5 disciplinas) + taxas suplementares 
obrigatórias: $22.417 ($26.782 para 
Schulich School of Business e $30.787 para 
Engenharia)
Livros e suprimentos (estimativa): $1.000-
$1.500 varia por programa*
Residência (quarto duplo em estilo de 
dormitório): $5.365
Plano de refeição (obrigatório se morar em 
alguma das residências): $2.750, $3.275, 
$3.800 or $4.325*
Despesas pessoais (estimativa de 
entretenimento, supermercado, 
transporte): $2.200
Seguro de Saúde: $853 (UHIP mais York 
Federation of Students ou Plano da 
Glendon) international.yorku.ca/intlstud/
health
TOTAL: $36.651 ($41.061 para a Schulich 
School of Business e $45.021 para 
Engenharia)
*o valor mais alto é usado para o cálculo total.

Todos os valores estão em dólares canadenses. Estes 
são custos anuais com base em um aluno em tempo 
integral em um curso de bacharel em artes na sessão 
de Outono/Inverno de 2016-2017. As taxas estão 
sujeitas a alterações e as taxas para determinados 
programas podem ser mais altas. Para informações 
mais atualizadas sobre anuidade do programa e curso, 
visite sfs.yorku.ca/fees.

A YORK É INTERNACIONAL

Desenvolva	suas	habilidades	de	inglês	através	do	Instituto	
de	Língua	Inglesa	da	Universidade	York	(YUELI).	Faça	
uma	transição	suave	para	a	universidade	através	da	York	
International	(YI),	nosso	escritório	central	do	campus	para	
alunos	internacionais.	A	YI	oferece	programas	de	orientação,	
sessões	informativas	e	atividades	sociais	que	ajudam	você	a	se	
sentir confortável no campus e se conectar com outras culturas. 
yorkinternational.yorku.ca 

Diplomas	internacionais:	A	York	oferece	cursos	de	bacharel	em	
artes	internacional	(iBA),	bacharel	em	ciências	internacional	(iBSc)	
e	bacharel	de	administração	de	empresas	internacional	(iBBA),	
exigindo	estudo	de	intercâmbio	no	exterior	e	proficiência	em	um	
idioma	oferecido	na	York	-	é	possível	escolher	entre	22	idiomas	
diferentes! futurestudents.yorku.ca/programs

Faça	parte	de	seus	créditos	em	uma	instituição	de	ensino	superior	
no	exterior	através	do	programa	de	intercâmbio	da	York,	programa	
de	verão	no	exterior	ou	programa	de	estágio	internacional.	Aplique	
o seu conhecimento acadêmico em um estágio internacional 
através	do	Programa	de	Estágio	Internacional	da	York.	
international.yorku.ca/students/abroad 

PRAZOS IMPORTANTES PARA INSCRIÇÃO

Todos	os	programas	estão	abertos	para	inscrição	em	setembro;	
para	informações	sobre	programas	ofertados	em	janeiro	e	maio,	
por	favor	visite: futurestudents.yorku.ca/requirements/deadlines.

CONTATOS DA UNIVERSIDADE YORK 

INSCREVA-SE AGORA
futurestudents.yorku.ca

Ásia Central, Ásia Oriental e Ásia 
Meridional 
Sra. Jessica Morgan, jamorgan@yorku.ca 
Responsável pelo Recrutamento de 
Alunos	Internacionais	de	Graduação

Perguntas Gerais sobre Inscrição 
416-736-5825

Fax do Escritório de Admissões 
416-736-5536

Europa, Oriente Médio, Sudeste 
Asiático e Japão 
Sr.	Carl	Sachs,	csachs01@yorku.ca 
Responsável pelo  Recrutamento de 
Alunos	Internacionais	de	Graduação

Demais	informações 
Coordenador	de	Recrutamento	
Internacional,	intlenq@yorku.ca 
 

 
África, Américas, Caribe e Hong Kong 
Sra. Emi Morita, emorita@yorku.ca 
Responsável pelo Recrutamento de 
Alunos	Internacionais	de	Graduação

international.yorku.ca/intlstud/health
international.yorku.ca/intlstud/health
futurestudents.yorku.ca

