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Estão abertas as inscrições para o
Módulo Internacional de Project
Management no Canadá, realizado em
parceria com a Instituição Bayswater.
Essa é uma iniciativa do International
Office que visa proporcionar experiência
e certificação internacional, através do
estudo em uma instituição parceira no
exterior.

Esta oportunidade é ofertada à todos os
estudantes, docentes e colaboradores do
Ecossistema Ânima. Serão 4 semanas de
muito aprendizado: 2 a 27 de janeiro de
2023.



A Bayswater está situada no centro da cidade de
Toronto, oferecendo uma variedade de cafés,
restaurantes, teatros e centros comerciais. A instituição
tem amplas instalações educacionais no The North
York Centre, possibilitando que os estudantes tenham
acesso à Biblioteca Central de North York e o acesso
direto à estação de metrô.
Toronto oferece a combinação perfeita entre o
dinamismo e conveniência de uma cidade global com
a segurança e o conforto dos pequenos centros.

BAYSWATER
A ESCOLA



O papel da gestão e liderança dentro de uma organização;
Como desenvolver sua própria liderança;
Como desenvolver relacionamentos profissionais. 

Explore os conceitos de negócios e aplique suas habilidades em inglês
através de projetos em equipe e estudos de caso em três assuntos
principais. Aprenda com professores experientes, líderes empresariais
locais e novos empreendedores enquanto eles compartilham suas
experiências e insights sobre o mundo dos negócios.

PROJECT MANAGEMENT
O CURSO



Comunidade Ânima Comunidade Externa

CAD$ 2.010,00 CAD$ 2.210,00

+Taxa de Inscrição: R$ 60,00 +Taxa de Inscrição: R$ 60,00

INVESTIMENTOINVESTIMENTO
COMUNIDADE ÂNIMA TÊM DESCONTO!
*Comunidade Ânima: estudantes, docentes, colaboradores, ex-estudantes e dependentes

 

ATENÇÃO! 
Todos os valores serão convertidos em Dólar Canadense na cotação do dia do pagamento.
Forma de pagamento: à vista ou parcelado em até 3 vezes.
O curso deve ser quitado até 6 semanas antes do embarque.

Project Management - Standard (20 L/W) 
4 semanas: 2 a 27 de janeiro de 2023



INCLUSO
Curso Project Management
Teste de nivelamento
Material didático
Certificado de Proficiência

NÃO INCLUSO
Acomodação
Alimentação
Gastos com visto
Passagens
Seguro de saúde internacional - obrigatório
Adicionais

ATENÇÃO!
Todos os valores serão convertidos em Dólar Canadense na cotação
do dia do pagamento. 



Casa de Família 
Pensão Completa
(Café da Manhã, 
Almoço e Jantar)

Meia Pensão
(Café da Manhã e

Jantar)

Quarto Individual (Banheiro Compartilhado) CAD$285 CAD$260

Quarto Duplo (Banheiro Compartilhado) CAD$275 CAD$245

Residência Estudantil Harrington Premium Tempo até a Instituição Valor por Semana

Quarto Individual Deluxe (Banheiro Compartilhado) 30 minutos CAD$370

Quarto Master Individual (Banheiro Privativo) 30 minutos CAD$470

ADICIONAL (OPCIONAL)

ATENÇÃO!
Todos os valores serão convertidos em Dólar Canadense na cotação do dia do pagamento. 

ACOMODAÇÃO

*Suplementos dietéticos podem ser cobrados;  
*Os quartos duplos estão disponíveis apenas para duas pessoas viajando juntas;  
*Os estudantes em um quarto individual podem ser alojados na mesma casa de família que outros estudantes. 

Depósito (reembolsável): CAD$350
Pacote de roupa de cama (não reembolsável): CAD$150
*Pacote de roupa de cama não inclui toalhas.



REQUISITOS E TESTE
Requisitos para participar:

Ter +18 anos ou acompanhante legal;
Realizar teste de nivelamento em inglês; 
Vacina de febre amarela e COVID-19 e Certificado
Internacional de Vacinação válido;
Passaporte válido; 
Visto de turismo; 
Realizar teste e obter comprovante de nível mínimo B2. 

INFORMAÇÕES

TESTE DE NIVELAMENTO

http://www.bayswater.ac/test


SOBRE O VISTO
INFORMAÇÕES

Para este programa é necessário a emissão do visto canadense
de turismo ou eTA (Autorização Eletrônica de Viagem) - caso
você já possua visto americano. Apenas os participantes que
tiverem visto americano poderão realizar escalas de voos nos
Estados Unidos.

Para mais informações sobre a situação do país, consulte o site: 
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizard-start

As instituições de ensino do Ecossistema Ânima e a Bayswater
não se responsabilizam pela decisão das autoridades
internacionais.



Para se inscrever, preencha o formulário de
inscrição abaixo:

INSCRIÇÕES

*Caso não consiga acessar o link acima, copie e cole o link no seu
navegador: https://bit.ly/Inscrevase_ModuloInternacional_2023_1

Inscrições prorrogadas até: 30/11/2022

INSCREVA-SE

https://www.sympla.com.br/evento-online/prorrogacao-modulo-internacional-project-management-no-canada-janeiro-2023/1793544?_gl=1*1lzaqpl*_ga*MTU5NzA3NjEyOS4xNjY3NjU4NzAz*_ga_KXH10SQTZF*MTY2ODQ1OTcxNS4xOC4xLjE2Njg0NjAxMjQuMC4wLjA.
https://www.sympla.com.br/evento-online/prorrogacao-modulo-internacional-project-management-no-canada-janeiro-2023/1793544?_gl=1*1lzaqpl*_ga*MTU5NzA3NjEyOS4xNjY3NjU4NzAz*_ga_KXH10SQTZF*MTY2ODQ1OTcxNS4xOC4xLjE2Njg0NjAxMjQuMC4wLjA.


ACESSE A PÁGINA
INTERNACIONAL DA
SUA INSTITUIÇÃO!

QUER SABER MAIS
SOBRE SUAS
OPORTUNIDADES
INTERNACIONAIS?
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https://una.br/internacional/
https://www.unisociesc.com.br/internacional/
https://www.mcampos.br/internacional/
http://www.usjt.br/internacional
https://www.unibh.br/internacional/
https://ages.edu.br/internacional/
https://www.unifg.edu.br/internacional/
https://www.unicuritiba.edu.br/internacional/
https://www.fpb.edu.br/internacional/
https://www.unisul.br/internacional/
https://www.faseh.edu.br/internacional/
https://www.centrouniversitariounifg.edu.br/internacional/
https://www.unp.br/internacional/
https://www.ibmr.br/internacional/
https://www.fadergs.edu.br/internacional/
https://www.uniritter.edu.br/internacional/
https://www.unifacs.br/internacional/
https://portal.anhembi.br/internacional/


INTERNATIONAL OFFICE - AGOSTO DE 2022.


