
Toronto, Canadá

Antiga Ryerson University
Em abril de 2022, a universidade anunciou nosso novo nome de Toronto 
Metropolitan University, que será implementado em uma abordagem baseada 
em fases. O nome Ryerson ainda aparecerá em vários canais por um período 
de tempo. 

torontomu.ca/next-chapter

Entre em contato 
conosco
torontomu.ca/international/admissions
Visite o nosso site para obter mais 
detalhes sobre a Toronto Metropolitan 
University, desde nossos programas de 
graduação até oportunidades de trabalho 
cooperativo e tudo mais. 

Siga a @TorontoMet

              

Reúna-se com nossos oficiais de 
recrutamento
Envie-nos um e-mail para uma resposta 
direta de nossa equipe ou agende uma 
reunião virtual individual com os oficiais 
de recrutamento internacional dedicados à 
sua região para obter respostas a todas as 
suas perguntas. 

Converse com nossos alunos atuais
Agende uma videochamada com um 
estudante internacional como você para 
ter uma perspectiva privilegiada sobre 
como é estudar no exterior, na Toronto 
Met. 

Frequente um evento
Encontre todas as nossas próximas 
viagens internacionais e webinars virtuais 
assim que forem confirmados.  

Inscreva-se para atualizações 
por e-mail. Enviaremos dicas 
e ferramentas para começar 
a planejar seu futuro em 
Toronto e apoiá-lo ao longo 
de sua jornada.

http://ryerson.ca/international/admissions
https://www.torontomu.ca/international/admissions/
https://www.torontomu.ca/next-chapter/
mailto:https://www.facebook.com/torontomet/?subject=
https://twitter.com/TorontoMet
https://www.instagram.com/torontomet/
https://www.youtube.com/channel/UCZ7tO-O6NawJxsQ1RyBZtMQ
https://www.tiktok.com/@torontomet
https://www.linkedin.com/school/torontometropolitanuniversity/


Toronto, Canadá

Informações 
para os 
alunos  
América Latina (Português)

Nós somos a Toronto Metropolitan University  
(antiga Ryerson University) – Líder em educação 
inovadora e focada na carreira, no Canadá. Como 
pensadores críticos e comunicadores eficazes, nossos 
alunos ingressam em diversas carreiras após a formatura 
ou lançam seus próprios empreendimentos. Eles 
colaboram com líderes industriais, governamentais e 
profissionais para resolver problemas de forma criativa 
e ser catalisadores de transformação tanto a nível 
comunitário quanto a nível global. 

• Mais de 40 000 alunos de graduação 
em um de nossos mais de 60 
programas 

• Mais de 140 países que nossos alunos 
chamam de lar

• Mais de 225 000 alunos em todo o 
mundo

•  100 parceiros de intercâmbio em 34 
países

•  95 % dos programas têm 
componentes experienciais em seus 
currículos

•  TOP 10 universidade canadense 
abrangente voltada à satisfação do 
aluno (fonte: Revista Maclean’s)

1    Você viverá, aprenderá e trabalhará em uma  
    das dez cidades mais habitáveis do mundo.    

2    91% dos nossos alunos são empregados  
    dentro de seis meses após a formatura.  

3     Somos o lar da Zone Learning – que são incu 
    badoras ou espaços onde você pode fazer     
    brainstorming, iniciar projetos e fundar  
    startups. 

Printed 08/15/2022

“Tive a oportunidade de  
  trabalhar com líderes em  
  engenharia aeroespacial  
  e trabalhar em projetos 
  inovadores que impactaram    
  a indústria atual.”
   Santiago Rodrigues,  
Engenharia Aeroespacial

  São Paulo, Brasil

3 PRINCIPAIS RAZÕES PARA ESCOLHER 
O TORONTO MET

http://ryerson.ca/international/admissions
https://www.torontomu.ca/international/admissions/


Resultados mínimos de proficiência em inglês (sujeito a alterações)

torontomu.ca/international/admissions/how-to-apply/english-language

PONTUAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA OS 
PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO DA  
TORONTO METROPOLITAN  
UNIVERSITY 

IELTS TOEFL 
iBT

DUOLINGO 
ENGLISH 
TEST

CAEL PTE CAMBRIDGE  
ASSESSMENT 
ENGLISH

Todos os programas de  
Engenharia e Ciências,  
exceto Ciência da Computação 
e Ciência da Arquitetura

6.5 83+ 115 60 60 180 e acima no C1 
Advanced e C2 
Proficiency

Todos os outros programas 
da TMU, incluindo Ciência 
da Computação e Ciência da 
Arquitetura

6.5 92+ 115 70 60 180 e acima no C1 
Advanced e C2 
Proficiency

  Observação: Acesse o site  torontomu.ca/international/admissions/how-to-apply/english-language para determinar se você é     
  obrigado(a) a fornecer prova de proficiência em inglês e para obter detalhes completos sobre países/territórios isentos e outras   
  qualificações aceitáveis. 

Programas de licenciatura 
torontomu.ca/international/admissions/programs

Faculdade de Ciências
- Biologia [BSc (Hons)]* ●
- Ciências Biomédicas [BSc (Hons)]* ●
- Química [BSc (Hons)]* ●
- Ciências da Computação [BSc (Hons)]* ●
- Matemática Financeira [BSc (Hons)]* ●
- A matemática e suas aplicações  
  [BSc (Hons)]* ●
- Física médica [BSc (Hons)]* ●

Ted Rogers School of Management
- Contabilidade e Finanças [BComm (Hons)]*
- Gestão Empresarial [BComm (Hons)]* ●
- Gestão de Tecnologia Empresarial (BComm)*
- Gestão de Hospitalidade e Turismo 
 [BComm (Hons)]* ●
- Gestão de Varejo [BComm (Hons)]* ●

The Creative School
- Indústrias criativas (BA) ●
- Moda (BDes)
- Administração de Comunicações Gráficas 
  (BTech) ●
- Artes visuais: Estudos de Filmes (BFA)
- Artes visuais: Estudos de Fotografia (BFA) 
- Design de interiores (BID)
- Jornalismo (BJourn)
- Performance: Atuação (BFA)
- Performance: Dança (BFA)
- Performance: Produção (BFA)
- Comunicação Profissional [BA (Hons)] ●
- Música Profissional [BFA (Hons)]
- RTA School of Media: Produção de mídia  
  (BA)
- RTA School of Media: Novas mídias (BFA)
- RTA School of Media: Mídia esportiva (BA)

Todos os programas têm início em setembro e 
são oferecidos em período integral, a menos que 
indicado. 
 *  Cooperativa opcional - cinco anos de duração
● Admissões de inverno (janeiro de 2023) disponíveis.  
     Acesse o site torontomu.ca/international/ 
     admissions/how-to-apply/program-status- 
     international para visualizar a lista de programas  
    que oferecem início em janeiro. 

Faculdade de Artes
- Artes e Estudos Contemporâneos  
  [BA (Hons)] ●
- Criminologia [BA (Hons)]
- Inglês [BA (Hons)]*
- Meio Ambiente e Sustentabilidade Urbana    
  [BA (Hons)] ●
- Análise Geográfica [BA (Hons)]
- História [BA (Hons)]*
- Economia e Finanças Internacionais* (BA) ●
- Linguagem e Relações Interculturais   
 [BA (Hons)]
- Filosofia [BA (Hons)]
- Política e Governança [BA (Hons)]* ●
- Psicologia (BA)
- Sociologia [BA (Hons)]* ●
- Artes não declaradas ● 
  (apenas estudos do primeiro ano) 

Faculdade de Serviços Comunitários
- Proteção às crianças e jovens (BA) ●
- Estudos da primeira infância (BA)
- Enfermagem (BScN)
- Pós-Graduação em Enfermagem (BScN)
- Nutrição e Alimentação (BASc)
- Saúde e segurança Ocupacional (BASc)*
- Saúde Pública (BASc)*
- Trabalho social (BSW)
- Planejamento Urbano e Regional (BURPl)

Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Arquitectónicas
- Engenharia Aeroespacial (BEng)* ●
- Ciência da Arquitetura (BArchSc)* 
- Engenharia Biomédica (BEng)* ●
- Cooperativa de Engenharia Química  
  (BEng) ●
- Engenharia Civil (BEng)* ●
- Engenharia da Computação (BEng)* ●
- Engenharia Elétrica (BEng)* ●
- Engenharia Industrial (BEng)* ●
- Engenharia Mecânica (BEng)* ●
- Engenharia Mecatrônica (BEng)*
  Programa sujeito a aprovação formal

- Engenharia não declarada  
  (apenas para estudos relativos ao primeiro semestre)  

Como candidatar-se
torontomu.ca/international/admissions/ 
how-to-apply 

1.    REVISAR DATAS DE INSCRIÇÃO E  
        REQUISITOS DE ADMISSÃO

Revise a nossa página de datas de 
inscrição (torontomu.ca/international/
admissions/how-to-apply/program-
status-international) para garantir que 
nossos programas ainda estejam aceitando 
inscrições antes de você se inscrever. 

A admissão é baseada em notas 
competitivas em requisitos de disciplinas 
específicas do programa e médias de 
admissão geral competitivas, bem como 
requisitos não acadêmicos, quando for 
o caso.* Acesse o site torontomu.ca/
international/admissions/how-to-
apply/country-specific para conseguir 
informações completas sobre os requisitos 
de admissão internacional por país.  
* Lembre-se que o número de candidatos supera em muito o 
número de vagas disponíveis em cada programa, e a posse dos 
requisitos mínimos não garante de forma alguma a aceitação. 
Devido à concorrência, os candidatos podem ser obrigados a 
apresentar médias/notas acima do mínimo.  

2.    ENVIE SUA INSCRIÇÃO
Admissão de janeiro*
*Disponível apenas para candidatos que precisam de uma 
permissão de estudo canadense para estudar na Toronto 
Metropolitan University.

Inscreva-se por meio da TMU International 
Application. O prazo de inscrição termina no 
início de outubro. Devido à disponibilidade 
de espaço, os programas podem encerrar as 
inscrições antes do prazo.

Admissões para setembro
Inscreva-se por meio da TMU International 
Application ou da Ontario Universities’ 
Application Centre (OUAC) 105 
Application. A data limite de inscrição para 
consideração garantido para o período de 
outono é 1º de fevereiro.

3.    FAZER UPLOAD DOS DOCUMENTOS  
        OBRIGATÓRIOS

Depois de receber um e-mail de 
confirmação de sua inscrição, você 
deve iniciar o processo de envio de suas 
transcrições e outros documentos de apoio 
por meio do ChooseTMU Applicant Portal.

4.    VERIFIQUE O STATUS DA SUA APLICAÇÃO
Faça login no seu ChooseTMU Applicant 
Portal para visualizar cartas/documentos 
emitidos para você por Admissões de 
Graduação e acompanhar sua inscrição. 

Digitalize o código QR
para encontrar os links
para TMU Internacional
Aplicationn e o OUAC 105
Application



Programas de Formação de Inglês para 
Encaminhamento à Universidade (Pathways)
torontomu.ca/english-language-institute 

Nosso Instituto de Língua Inglesa oferece um ponto de partida ideal para estudantes 
estrangeiros alcançarem sucesso acadêmico e pessoal, oferecendo aprimoramento de 
inglês por meio de programas que ajudam os alunos a atender aos requisitos de idioma para 
programas de graduação da Toronto Met:
- English Boost | 6.0 IELTS or Duolingo 100-114, ou um equivalente

- Pré-English Boost + English Boost | 5.5 IELTS or Duolingo 90-99, ou um equivalente

- Programa de Fundação ESL (um período) | 6.0 IELTS or 100-114, ou um equivalente

- Programa de Fundação ESL (dois períodos) | 5.0 IELTS or Duolingo 80-89, ou um equivalente 

- Programa Pré-ESL + Programa de Fundação ESL (dois períodos) | 4.5 IELTS or Duolingo 65-79, ou um equivalente  

Observação: Os candidatos devem ser academicamente qualificados para um programa de graduação, mas não atendem aos requisitos 
mínimos de proficiência em inglês para estudar na.

Pagando pela sua educação
torontomu.ca/international/admissions/paying-for-your-education

A vida no campus
torontomu.ca/international/admissions/
life-on-campus 

 International Student Support (ISS)
Vir para o Canadá é um grande passo, e o 
ISS irá ajudá-lo(a) na transição para a vida 
no Canadá e na TMU através de imigração, 
apoio cultural e social. 

 Mentoria e orientação
Oferecendo mentoria colega a colega, à 
carreira e ao grupo, o Programa Tri-Mentoring 
oferece aos alunos de todas as origens e 
faculdades a oportunidade de serem  
apoiados de várias maneiras. 

 Vida Habitacional e Residencial
Temos três prédios residenciais no campus 
com aproximadamente 1.144 leitos. Há 
uma variedade de estilos de habitação, 
incluindo apartamentos de dois a quatro 
quartos, quartos individuais com banheiros 
compartilhados e alguns quartos individuais 
com banheiros privativos.

  Detalhamento do orçamento 

Os custos médios são baseados em oito 
meses de estudo em tempo integral 
em um programa de graduação para os 
semestres de setembro e janeiro. Todos 
os valores são expressos em dólares 
canadenses.  

  Mensalidade e taxas
De $ 31.749 a $ 38.472 para o ano 
acadêmico de 2022 a 2023, dependendo 
do programa de estudo.  

  Livros e materiais
De $1.400 a $9.400, dependendo do 
programa de estudo.

  Acomodações
No campus: 
De $ 9.551 a $ 13.316, mais plano de 
refeições, para o ano acadêmico de  
2022 a 2023.
Fora do campus: 
De $ 12.000 a $ 21.600 por 12 meses de 
aluguel (ou $ 1.000 a $ 1.800 por mês).  

  Alimentação
De $4.619 a $6.262 (opções de plano de 
refeições com acesso ilimitado de cinco 
e sete dias), dependendo dos arranjos de 
moradia.  

  Despesas pessoais
De $3.200 a $5.600 (aproximadamente 
$400 a $ 700 por mês). 

  Transporte
$128 em Toronto para uma passagem 
mensal de TTC (transporte público)  
pós-secundário. 

Custos totais estimados

CAD dolares USD dolares

$50,519 to $81,462 CAD $39,304 to $63,377 USD

Conversão de moeda calculada usando dados de 04/08/2022. As conversões de moeda atuais são disponibilizadas no 
site bankofcanada.ca.

  Bolsas de estudo e prêmios  

Bolsas para admissão em janeiro

• International Student Winter  
Merit Scholarship, no valor de até 
$5.000 CAD cada.

O prazo de inscrição é 1º de novembro  
de 2022.

Bolsas para admissão em setembro

• President’s Entrance Scholarships,  
avaliadas em até $40.000 CAD cada.

• International Secondary School  
Merit Scholarships, avaliadas em 
$5.000 CAD cada.

O prazo de inscrição é 1º de fevereiro de 
2023. 

Estudantes estrangeiros (com visto de 
estudante) concluindo estudos em uma 
escola secundária canadense podem 
qualificar-se para uma bolsa de estudos 
garantida e renovável. Visite o nosso site 
para receber informações completas.

  Career, Co-op & Student Success

Nosso Centro Career, Co-op & Student 
Success o(a) ajudará a navegar em sua 
experiência universitária e a desenvolver 
sua carreira desde o momento em que 
você se matricula até depois de se 
formar. Nossa equipe oferece consultoria 
1:1, workshops em pequenos grupos, 
eventos e muito mais para ajudá-lo(a) 
a acessar os recursos no campus e a 
explorar seu caminho rumo ao sucesso, 
independentemente de como você o 
defina.


