
PATHWAY - 
ADMISSÃO 
INTEGRADA

Esse programa é muito legal. 
Melhoramos o nosso inglês e 
aprendemos sobre o ambiente da 
universidade. A minha experiência no 
campus é fantástica! Na Universidade 
de Guelph tem muitas coisas para 
fazer e se divertir. Os professores 
ajudam muito os alunos e sempre 
nos incentivam a melhorar.

Angel Vinuela Rivera, México
Aluno do curso pathway de admissão integrada
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COMO FUNCIONA
Conclua cinco cursos (5 x 0,5 créditos) relacionados à sua graduação em apenas 
três semestres. Comece o programa de graduação em período integral no quarto 
semestre. 

� SEMESTRE 1 (outono): Cursos de inglês Pathway* + 1 curso × 0,5 de crédito
para a graduação

� SEMESTRE 2 (inverno): Cursos de inglês Pathway + 2 cursos × 0,5 de crédito
para a graduação

� SEMESTRE 3 (verão): Cursos de inglês Pathway + 2 cursos × 0,5 de crédito para
a graduação

� SEMESTRE 4 (outono): Comece o programa de graduação em período integral

*Os cursos de inglês Pathway têm como foco gramática, conversação, audição, leitura e redação e são
elaborados para oferecer ao aluno as aptidões linguísticas necessárias para obter êxito no programa de
graduação. Somente para admissão no outono.

DISPONIBILIDADE DE 
SUPORTE

Instrutores de inglês experientes e 
membros do corpo docente orientam 
o aprendizado do aluno.

Além disso, tutores de conversação, 
“amigos” que praticam inglês com 
o aluno e grupos de apoio ao
aprendizado estão disponíveis para
prestar suporte ao sucesso acadêmico
do aluno.

AMBIENTE PARA APRENDER 
INGLÊS 

� More no campus, em ambiente com
suporte para morar e aprender

� Forme a sua rede de amigos
canadenses

� Desenvolva verdadeiras aptidões em
inglês

REQUISITOS PARA A 
ADMISSÃO

� IELTS 5.5 ou TOEFL iBT 56 ou
equivalente

� Requisitos para admissão em curso
de graduação (exceto o requisito de
proficiência em inglês)

COMECE SUA FORMAÇÃO 
NA UNIVERSIDADE DE 
GUELPH ENQUANTO 
ESTUDA INGLÊS

Combine cursos de inglês e cursos 
selecionados para obter crédito na 
graduação para uma opção flexível 
de admissão garantida em uma gama 
de programas de graduação na 
Universidade de Guelph.

PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO
Poupe tempo. Conclua os cursos de inglês enquanto 
conclui os cursos relacionados aos seguintes 
programas de graduação:
 Bacharelado em Ciências (todos os cursos de 

graduação, incluindo todos aqueles com opção 
de co-op)

 Bacharel de Comércio (não declarado)

 Bacharel de Artes (todos os cursos de 
graduação, incluindo todos aqueles com opção 
de co-op)

 Bacharel em Gerenciamento de Bio-Recursos - 
Todos os cursos de graduação, incluindo todos 
aqueles com opção de co-op

 Bacharel em Ciências Ambientais - Todos os 
cursos de graduação, incluindo todos aqueles 
com opção de co-op




