
BEM VINDOS AO MOHAWK * saúde, tecnologia, negócios 

*diplomas *  inglês como segundo idioma

*custos dos cursos* como aplicar

Aonde o mundo
vem para aprender

Seu destino internacional para educaçã



Tendo viajado por todos os 7 continentes, tive a 
sorte de aprender com pessoas e culturas de 68 
países diferentes. O Mohawk acolhe estudantes 
de todas as partes do mundo, eu me sinto 
honrado de ter a possibilidade de juntar várias 
culturas. Com nossos programas técnicos em 
Saúde, Tecnologia, Administração de Empresas e 
outros, estudantes de mais de 70 países acharam 
o Mohawk um lugar acolhedor para a comunidade
internacional e um excelente lugar para aprender 
e viver. 

 

– Ron McKerlie, President, Mohawk College

No Mohawk, nós vivenciamos e celebramos culturas diferentes 

com alunos, professores e o corpo facultativo. Encorajando 

diversidade, nós criamos uma comunidade internacional 

diferenciada. Nossos novos programas, ensinados no Centro 

de Idiomas e Cultura, nos proporciona adaptar novos métodos 

de ensino e ao mesmo tempo incorporando várias 

perspectivas e  experiências. Queremos aprender mais sobre 

sua cultura assim como que você aprenda sobre a nossa..

– Keith Monrose, Reitor, Internacional & Parcerias,

Mohawk College

Nossas boas vindas são mais do que 

cumprimentos, são promessas..

Os estudantes Mohawk adquirem conhecimento para 

avançar suas carreiras e conquistar suas metas de vida, 

porém educação é somente o começo. Com 

laboratórios, oportunidades de estágios e pesquisas, o 

estudante Mohawk é preparado para colocar o 

ensinamento em prática. 

O Mohawk College, mantém relação com mais de 

1000 empregadores em nossa região, para 

assegurar oportunidade  para os estudantes. É 

gratificante ver nossos alunos alcançarem 94% de 

aprovação e isso se reflete na forte relação com 

nosso empregadores.

Sejam bem vindos
Mais que uma escola, no Mohawk College voce se sentira em casa.

Nosso mundo de Formados.......
"Escolhi o programa de Estágio na Mohawk depois de um 

ano estudando na McMaster University.Meus 4 semestres me 

proporcionaram oportunidades de trabalho e fizeram com 

que eu alcançasse meu emprego atual".

Xin, China 

Programa: Engenharia Química - Meio Ambiente  

 FORMANDO TRAVALHANDO NA INTERTEK 
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Ron McKerlie  
president, Mohawk College

Estudantes internacionais vem para o Mohawk para 
aprender, mas conseguem muito mais. 

Nosso estudantes internacionais e formandos compartilham muitas histórias e experiências 

gratificantes no Mohawk College. Alguns falam sobre o ensino e professores que os 

inspiraram; outros escrevem sobre a vida no Campus e o apoio recebido;  Outros falam 

sobre as grandes oportunidades a disposição enquanto estudantes e depois de graduados.

Uma volta ao Mundo 
com o Mohawk College 

O Mohawk College, mantém relação com mais de 
1000 empregadores em nossa região, para assegurar 
oportunidade  para os estudantes. É gratificante ver 
nossos alunos alcançarem 94% de aprovação e isso 
se reflete na forte relação com nosso empregadores.

Keith Monrose 
eitor, Internacional & Parcerias, 
Mohawk College



Quais são seus 
interesses?

Ver pagina 12 & 13 para obter 
uma lista de programas.

Serviços a 
Comunidade

Educação Juvenil
Crianças & Jovens

Serviços Sociais
Assistentes Judiciais

 Saúde 
 Saúde & Bem 

Estar
  Preparo Físico
  Cuidados ao 

Paciente
  Farmácia

Atividades 
Profissionais

Construção
Eletricista
Fabricação
Propulsão

Tecnologia 
Química

Ciência da Computação
Construção 

Eletrotecnologia
Mecânica

Mídia
Jornalismo

Edição 
Radio & TV
Fotografia

Música

Negócios 
Administração
Marketing & 

Vendas
Contabilidade

Seguro
Finanças

Artes
Inglês Acadêmico
Artes & Ciências

Prop Studios

➤

➤ ➤

➤➤

➤ ➤

Campos de ensino
Mohawk oferece vários programas, permitindo que os alunos escolham os caminhos que levam ao seus 

empregos, objetivos empresariais e educacionais. Se seus interesses forem cuidados médicos, ciência da 

computação, Marketing, Engenharia ou qualquer outro do nossos programas, você vai encontrar um mundo 
de oportunidades no Mohawk College. Encontre todas as informações necessárias no site 

mohawkcollege.ca/IntlPrograms
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O Catálogo do Mohawk College contém mais de 125 programas permitindo aos alunos a escolha 

entre várias opções de estudos, desde a mais recente tecnologia de aviação, a compreensão do 

bater do coração humano ou aprender o necessário para começar um novo negócio.

Tão importante como os programas que oferecemos é como eles são oferecidos. A educação no 

Mohawk College começa na sala de aula mas continua na preparação para o mundo do trabalho 

através do aprendizado prático em laboratório e ambientes de trabalhos simulados, através de 

projetos de investigação aplicada e em estágios (muitas vezes posições remuneradas). A 

oportunidade de combinar um diploma Técnico com um diploma Universitário, é possível através da 

parceria entre o Mohawk College e a Universidade McMaster. Para obter mais informações sobre 
todas as suas opções, visite nosso site. 
mohawkcollege.ca/IntlPrograms

Com mais de 125 programas, 
isso é somente o começo.

Aprenda 
praticando 
Programas no Mohawk são 

aplicados pelos melhores 

professores e melhores 

profissionais de suas áreas 

em dependências ultra 

modernas. 

Assista os videos de nossos
Professores: 
mohawkcollege.ca/

learnfromexperience
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➤

➤
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& Labrador

Não ha nenhuma dúvida que uma educação do Mohawk irá leva-lo longe. o Colégio é moderno, 
com um Campus vibrante e localizado no coração de Hamilton, a poucos minutos do centro da 
cidade. Uma hora de caminhada leva você as compras, restaurantes ou uma variedade de trilhas e 
cachoeiras. Uma hora de carro você chega a Toronto ou as Cataratas do Niágara. De Avião, em 
uma hora voce estará em Montreal,Ottawa, Nova York e muito mais.

Mohawk College 
Perfeito posicionamento 
geográfico
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Campus do Mohawk College — Com 3 Campus modernos,

O Mohawk College investiu em lugares para os estudantes assistir 

palestras em salas de aula desenhadas com conforto e tecnologia 

assim como desenvolver habilidades em ambientes de simulação 

de indústria. O novo centro Cultural Internacional de idiomas 

também e um ótimo lugar para fazer amizades e se divertir .

Hamilton — As margens do Lago Ontário, a cidade de

Hamilton é um destino para compras, restaurantes, música, 

artes e recreação. Vistas deslumbrantes das trilhas da 

escarpa Niagara atraem amantes da natureza, trilheiros, 

ciclistas, escaladores de rocha e gelo. Aprenda mais sobre 

Hamilton  hamiltontourism.ca

Ontário do Sul — Hamilton fica no coração do Sul de

Ontário, a meio caminho entre Toronto e as Cataratas do 

Niágara. Explore lagos calmos, a agitação dos centros 

urbanos, esportes de primeira classe, teatros e 

performances de dança e as delícias de centenas de 

restaurantes internacionais.

Canadá  — Uma das nações mais acolhedoras, Canadá é

um país com uma população vibrante e de muitas 

nacionalidades. Conhecido por sua qualidade na 

educação, saúde e serviços sociais, O Canadá é 

certamente um dos melhores lugares do mundo para 
viver. 

Estados Unidos — Canadá faz fronteira com os Estados

Unidos, estamos a somente uma hora de vôo das 

grandes cidades dos Estados Unidos como Chicago, 

Boston, Nova Iorque e Washington.

Campus Fennel do Mohawk College

Andando pela trilha Bruceruce Trail.

Cataratas do Niágara, Ontário

Amigável e Acolhedor, isso e Canadá

Vôo curto até a cidade de Nova Iorque

Websites de referência:
Cidadania e Imigração do Canadá – cic.gc.ca 
Governo do Canadá – canada.gc.ca 
Província de Ontário – gov.on.ca
Cidade de Hamilton – myhamilton.ca
IELTS – mohawkcollege.ca/ielts
Clima/Tempo – theweathernetwork.com
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Esteja conectado conosco

Escola pode ser difícil, mas ainda sobra um 

tempinho para se divertir. No Mohawk College, você 

irá encontrar clubes sociais e outros tipos de grupos 

para afiliar-se. Abaixo estão algumas da 

possibilidades.

• Encontre estudantes de outros países no jantar de

boas-vindas e orientação.

• Aproveite a cultura do Canadá em divertidos passeios

• Compartilhe sua cultura com outros durante a

semana de Educação Internacional

• Participe dos times de esporte do Mohawk College

• Participe das associações e clubes

• Seja um Embaixador internacional estudantil

• Torne-se um Mentor

• Faça atividades físicas no novo centro David

Braley

• Divirta-se com Jogos e eventos organizados pelo

associação estudantil Mohawk

• Trabalhe ou seja voluntário no Campus ou fora do
Campus

Leia Mais - mohawkcollege.ca/internationalservices

facebook.com/mohawkcollege
international

facebook.com/mohawkcollege

twitter.com/mohawkcollege youtube.com/mohawkcollege

mohawkcollege.ca/linkedin pinterest.com/mohawkcollege MOHAWK BLOG:
MohawkMatters.com

Faça Amigos

Envolva-se

Divirta-se



Conectar-se com um Mentor: Antes da chegada no

Canadá, os estudantes podem solicitar para serem 

apresentados a um mentor internacional, até mesmo 

do mesmo país quando possível.

  Esses estudades voluntários passaram pelo menos 

um semestre completo no Mohawk e podem ajudar 

com todos os tipos de informações sobre o que 

trazer, como é a vida no Canadá e a experiência do 

estudante Mohawk. Se sentir em casa em um novo 

país pode levar tempo mas é bom ter um amigo para 
ajudar a fazer a transição mais tranquila. 

Conheça os mentores da Mohawk 
mohawkcollege.ca/mentors
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Estamos aqui para Vocês 
O Servico internacional estudantil lhe ocompanhará desde 
sua chegada no Aeroporto até sua Colação de grau

Sabemos que cruzar oceânos e fronteiras  é um 

passo gigantesco para qualquer estudante. No 

Mohawk, nossa equipe Internacional de Serviços 

estudantis é perita em auxiliar os alunos a se 

sentirem em casa, oferecendo suporte desde a 

chegada até a formatura.

Coisas que fazemos para você se sentir 
bem vindo

Transfer do Aeroporto: Mohawk fica a uma

curta distância do Aeroporto internacional 

Pearson de Toronto. Estudantes podem requerer 

assistência com bagagem e transporte para 

serem levados diretamente para suas 

acomodacoes.

Alojamento - Onde viver: acomodações

disponíveis para estudantes internacionais do 

Mohawk College.

• Homestay – possibilidade para viver com uma

família canadense durante seus estudos.

• Mohawk Residence – comfortável e acessivel

ao Campus
• Off-Campus Housing – Sua casa em um bairro

próximo com fácil acesso ao Campus

Serviços internacionais disponíveis:

• Visto de trabalho/
estudante

• Conselheiro para

estudantes

internacionais

• Conselheiro para o

sucesso estudantil

• Tutores de socialização

• Planejamento de
carreira

• Centro para emprego

• Centro de Programa de
Estágios

• Centro de suporte ao
aprendizado

• Biblioteca

• Bancada de Ajuda para IT

• Lojas no Campus

• Clínica de Saúde

Certificados a Nível de Pós-Graduação:

No LCC, começando em 2015* estaremos 

oferecendo certificados de 2 anos em uma ampla 

gama de programas incluíndo:

Práticas de Saúde padrão Canadense
Tecnologia da computação
Negocios Internacionais
Gerenciamento de Farmacia
Gerenciamento de projetos
Redes Sociais

• Formato de 2 anos oferece elegibilidade para vistos
de 3 anos de trabalho

• Conselheiros e mentores internacionais

• 2-4 semanas de involvimento comunitario

• Treinamento para integração na forca de trabalho
Canadense

• Treinamento no procedimentos de imigração
Canadense

• Possível isenção por experiências em cursos

anteriores/aceleração do tempo de complemento

do programa.
• Outros certificados específicos para certos setores.

* Pendendo Aprovação

Inglês com fins  acadêmicos

• Novo 7 Semanas - começando em Janeiro de 2015

IELTS treinamento e testes

• 8 semanas de curso de preparação

• Acadêmico e IELTS geral oferecido

duas vezes ao mês

Programas curtos e Persolalizados

• Inglês para Negocios & Cultura para

profissionais de trabalho

• Inglês avançado & técnicas de ensino para

educadores

• Intensivo de Verão para Cultura e Idioma

• Treinamento profissional para Idiomas (Personalizados)

• Programa de intercâmbio estudantil

Visite-nos no LCC Cafe!

Centro de Idiomas e Cultura

Palavras de Estudantes.... 

Susana, Mexico

ESTUDANTE CURSANDO O PROGRAMA

Uma Faceta emocionante dos serviços disponíveis para o estudante internacional no Mohawk é nosso 
novo Centro de Idiomas e Cultura (Language & Culture Centre ou LCC). No LCC, oferecemos uma gama 
de serviços e programas para apoiar os alunos no ajuste a vida em uma nova escola e um novo país. 
Testes IELTS, bem como cursos de Inglês e cultura para acadêmicos ou business, fazem parte das ofertas

Programas & Cursos disponíveis pelo LCC

Programa: Gerenciamento Internacional de Negôcios

"Estou muito feliz com minha escolha, sinto que o Mohawk 
realmente se importa com seus estudantes. O Mohawk College 
oferece muitas oportunidades e experiências práticas. Todos 
estão aqui para aprender e crescer"
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Nossos programas mais populares 

* IELTS de 6.5 ou equivalente é necessário.
Fique atento, nem todos os programas oferecidos pela Mohawk College irão estar disponiveis para  os estudantes internacionais.

Leia mais sobre todos nossos programas 
no Website: mohawkcollege.ca/
IntlPrograms

Engenharia 
Computador 

&
Elétrica

TÉCNICO EM SISTEMAS 
OPERACIONAIS E SISTEMA DE REDE 

TÉCNICO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E 
SUPORTE DE SOFTWARE

TECNOLOGIA DE SISTEMAS OPERACIONAIS 
EM REDE E ANALISTA DE SEGURANÇA 

TECNOLOGIA DE SISTEMAS OPERACIONAIS E 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

TÉCNICO EM ENGENHARIA ELÉTRICA-
FORÇA

TECNOLOGIA DA ENGENHARIA ELÉTRICA - 
CONTROLES

ASSISTENTE JUDICIÁRIO

AGENTE DE SUPORTE PESSOAL

PROTEÇÃO, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO

TERAPIA OCUPACIONAL

ASSISTENTE DE FARMACÊUTICO

AGENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS

Comunidade
Saúde & 
Serviços 
humanos

AGENTES PARA CRIANÇAS E JOVENS*  

SERVIÇO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA

EDUCAÇAO NA INFÂNCIA*

SUPORTE EDUCACIONAL*

SAÚDE, BEM ESTAR E BOA FORMA

MASSAGEM TERAPEUTICA 

ESTUDOS AVANÇADOS PARA POLICIAIS

GESTÃO DE SEGURANÇA AVANÇADA* 

AUTISMO E CIÊNCIA DO COMPORTAMENTO* 

DISTURBIOS SIMULTANEOS*

GESTÃO DE EVENTOS*

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS*

GESTÃO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

RELAÇÕES PÚBLICAS*

Certificados 
Graduação

Business

PROPAGANDA E MARKETING 
GESTÃO DE COMUNICAÇÃO

BUSINESS – CONTABILIDADE

BUSINESS - SERVIÇOS FINANCEIROS

BUSINESS – INTRODUÇÃO

BUSINESS – MArKETING 

ADMINSTRAÇÃO E BUSINESS 

FUNDAMENTO DO BUSINESS

SEGURO

ADMINISTRAÇÃO DE ESCRITÓRIO - EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

ADMINISTRAÇÃO DE CONSULTORIO MÉDICO

PEQUENOS NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTO 

TURISMO E VIAGEM

Engenharia 
Edificações 

& 
Construção

TÉCNICO EM ARQUITETURA

TECNOLOGIA DA ARQUITETURA

TÉCNICO EM ENGENHARIA CIVIL

TECNOLOGIA DA ENGENHARIA CIVIL

TÉCNICO DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO

TÉCNICO EM ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO 
E REFORMA DE EDIFICAÇÕES

TECNOLOGIA DA ENGENHARIA 
DE TRASPORTES

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL  
– SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICO (GIS)

Engenharia  
Química

&
Mecânica

TÉCNICO DE AVIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
AERONAVES.* 

TÉCNICO DE AVIAÇÃO E ESTRUTURA DE 
AERONAVE.

BACHAREL EM TECNOLOGIA (SOCIEDADE)

BIOTECNOLOGIA

BIOTECNOLOGIA (SAÚDE)

TECNOLOGIA DA ENGENHARIA QUÍMICA

TECNOLOGIA DOS SISTEMAS DE ENERGIA E 
ENGENHARIA.

TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE

TÉCNICO DE ENGENHARIA 
DE AUTOMAÇÃO PARA 
INDÚSTRIA

TECNOLOGIA DA ENGENHARIA MECÂNICA

FUNDAMENTOS DA FORCA MOTRIZ

TÉCNICO DE FORÇA MOTRIZ

TÉCNICO DE ENGENHARIA DE QUALIDADE
AVALIAÇÃO NAO DESTRUTIVA (NDE)

ARTES GERAIS , CIÊNCIAS E  INGLÊS COM PROPÓSITO 
ACADÊMICO(ESL) (7 SEMANAS - 16 MESES)

INGLÊS PARA NEGÓCIOS E CULTURA PARA 
PROFISSIONAIS TRABALHADORES

Inglês 
como 

segundo
Idioma
 (ESL)

INGLÊS AVANÇADO E TÉCNICAS DE ENSINO 
PARA EDUCADORES

INTENSIVO CULTURAL E IDIOMA 
NO VERÃO

Artes & Midia

MÚSICA APLICADA

BrOAdCASTING – rAdIO*

FOTOGRAFIA CRIATIVA - PARADA E EM 
MOVIMENTO

INTRODUÇÃO A ARTES E CIÊNCIAS (1 ANO)    

INTRODUÇÃO A ARTES E CIÊNCIAS (2 ANOS)    

DESENHO GRÁFICO

PRODUÇÃO GRÁFICA INTEGRADA PARA 
ANIMAÇÃO

JOrNALISMO*

BROADCASTING TELEVISÃO E 
COMUNICAÇÃO DE MÍDIA 



Formandos 
Mohawk ao 
trabalho...
“Mohawk não somente me 

deu um aprendizado mas 
também me deu um 
trabalho como Instrutor de 
Negócios na propria 
Faculdade"

Fernando, Columbia
Gestão de Negócios 
Internacionais (IBM)
e Gestão de Eventos

“Os instrutores são ótimos. Eles 

realmente se importam conosco. 
Estou no Canadá por muitos anos e 
nunca mais olhei para trás"

Rouxanne, Jamaica
Contabilidade
Trabalhando na Mohawk

“Pelo programa de Estágios do 

Mohawk adquiri experiências 
valiosas e conhecimentos 
pessoais que me deram um 
emprego"

Shan Li,China
Ontário Hydro
Tecnologia da Engenharia da 
computação & Elétrica.

Depois do Mohawk 
Formandos do Mohawk conseguem 
empregos locais e ao redor do mundo.

Logicamente, muito dos nossos formandos internacionais voltam para casa 

para colocar em prática seus conhecimentos adquiridos, mas existem outras 

opções disponíveis.

Adquira um Diploma Universitário — O Mohawk tem uma lista de 

universidades com quem mantemos transferência de créditos. Sua dedicação 

pode ajuda-lo a reservar um lugar quase sempre com uma melhor colocação 

em outros programas Universitários em Ontário e outras provincias no Canadá 

e também em outras entidades nos Estados Unidos e em outros países. Leia 
mais sobre graduação no link abaixo. mohawkcollege.ca/credittransfer 

Fique! Comece sua Carreira no Canadá — Mohawk formandos tem uma alta 

percentagem em obtenção de emprego. Cerca de 83% obtém sucesso em achar 

trabalho em seus campos em até 6 meses depois de formados. A Região de 

Hamilton, amparada pela sua indústria local, encoraja os formandos da Mohawk a 

fazerem da região seus lares permanentes. Após a Graduação, estudantes 

internacionais poderão  pedir o Visto de trabalho, fazendo com que possam 

trabalhar no Canadá por algum tempo predeterminado e assim podendo estender 

sua permanência no Canadá por até 3 anos. Encontre mais informações na página: 

cic.gc.ca 
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Como se inscrever para a Mohawk

1. Preencha a aplicação disponível Online 
mohawkcollege.ca/international/apply

2. Anexe os seguintes itens com sua aplicação e 

submeta via correio,email,fax ou pessoalmente

• Taxa de $100
• Cópia do Passaporte
• Qualificações acadêmicas (cópia), traduzida e 

autenticada em Inglês
• Notas do IELTS ou TOEFL ( ou Similar) em 

avaliação da língua Inglesa

3. As aplicações escolhidas irão receber uma 

carta de Aceitação. Um pagamento de $400 

é requerido com o recebimento da carta de 

aceitação para assegurar seu lugar no 

programa.

4. É da responsabilidade do Aluno obter o Visto de 

Estudante do Canadá. Visite o site de Imigração do 

Canadá na página: cic.gc.ca/study. Download a 

aplicação para Visto de estudante e entrege na 

mais próxima Embaixada Canadense /Consulado.

5. A taxa Escolar, poderá ser paga até o começo de 

Julho para iniciar em Setembro, paga até o começo 

de Novembro para Iniciar em Janeiro e paga até 

começo de Março para Iniciar em Maio. Leia mais 
na: mohawkcollege.ca/IntlFees

Requerimentos do Idioma

Todos os estudantes internacionais devem submeter-

se a pelo menos uma das avaliações em Inglês:

1. Sistema internacional de avaliação da língua Inglesa

• Nota geral de 6.0 com uma margem não menor que 5.5

• Nota geral de 6.5 com margem não menor que 
6.0 para Ciência da Saúde e Certificados para 

programas de pós-graduação

2. Teste de Inglês como Idioma estrangeiro(TOEFL)

• Nota geral de 80 (IBT)

• Nota geral de 83 (IBT) para Ciências da Saúde e 

Certificados de programas de Pós-Graduação.

3. Créditos de Ingles

• Diploma de Estudo secundário (Grau12) e também 
créditos de idioma Inglês a nivel de faculdade ou 
Universitário

Leia mais sobre os requerimentos específicos para 
admissão na: mohawkcollege.ca/IntlPrograms

Inscreva-se Agora

Mohawk College,  reserva-se no direito de alterar as informações, incluindo
mas não limitada a modificar a disponibilidade do programa, duração do 
programa, localização do Campus, currículo, ajuste de taxas, requisitos de 
admissão, políticas ou procedimentos em qualquer momento. A Faculdade faria 
tais mudanças para atender demandas no mercado de trabalho e / ou pela 
exigência de âmbitos Governamentais ou  razões orçamentais ou de outro motivo 
que julgar necessário. A Faculdade reserva-se no direito de retirar uma oferta de 
admissão antes e após a sua aceitação por um candidato ou aluno pelo motivo de 
aplicações ou registros insuficientes, excesso de aceitação das propostas de 
admissão, restrições orçamentais, ou por outros razões. Plena informações  seram 
dadas a todos os candidatos e alunos afetados. A Faculdade  não aceitará 
qualquer responsabilidade por essas mudanças.

Matrículas, despesas & Gastos variados

 A média do valor do curso para pós-secundario e Certificado de Graduacao é aproximadamente $7,500. 

Inglês como segundo Idioma, o curso de 7 semanas começa em $3,000. Os custos Incluem, matrícula,custos 

auxiliares, passes de transporte,taxas governamentais, seguro de saúde. Outros custos e despesas associadas 

com seus estudos podemos incluir: material escolar e livros ($600/termo), Acomodações ($660/mes), telefone 

($50/mes), Internet ($30/mes) lavanderia ($250/termo) e despesas gerais ($500/mes).Todos os preços estão em 

Dólares Canadenses.

Para maiores informações visite: mohawkcollege.ca/IntlFees



Seu destino para educação internacional
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esperando para 
encontrá-los

A Faculdade 
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International, J107 
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P: 905-575-2254
F: 905-575-2362
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