
Um mundo de 
possibilidades
A Ryerson University é líder no Canadá em educa-
ção inovadora e com foco no desenvolvimento de 
carreiras. Localizada no centro de Toronto, a Ryerson 
oferece aos estudantes acesso direto à qualquer 
indústria e mercado imaginável por meio de coopera-
ção, estágios e colocação profissional. Somos reco-
nhecidos internacionalmente por nossos programas 
dinâmicos e pesquisas que expandem horizontes, 
bem como por nossas instalações de ponta, espaços 
verdes tranquilos e residências estudantis modernas.

Programas de graduação

Programas de base
-  Programa de base de inglês como 

segundo idioma da Ryerson
-  Programa internacional de base 

universitária 

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 internacional e finanças 

(BA)
-  Linguagem e relações interculturais 

[BA (Hons)]
- Filosofia [BA (Hons)]
-  Política e governança [BA (Hons)]
- Psicologia (BA) 
- Sociologia [BA (Hons)]
-  Artes não declaradas (apenas no 

primeiro ano de estudos)

Faculdade de comunicação 
e design
- Indústrias criativas (BA)
- Moda (BDes)
-  Administração de comunicações 

gráficas (BTech) 
-  Artes visuais: Estudos 

cinematográficos (BFA)
-  Artes visuais: Estudos fotográficos 

(BFA)
- Design de interiores (BID)
- Jornalismo (BJourn)
- Produção de mídia(BA)
- Novas mídias (BFA)
- Atuação performática (BFA)
- Dança performática (BFA)
- Produção performática (BFA)
-  Comunicação profissional  

[BA (Hons)]
- Música profissional [BFA (Hons)]
- Jornalismo esportivo (BA) 

Faculdade de serviços 
comunitários
-  Cuidado de crianças e adolescentes 

(BA)
- Estudos da infância (BA)
- Obstetrícia (BHSc) 
- Enfermagem (BScN)
-  Pós-graduação em enfermagem 

(BScN)
- Nutrição e alimentos (BASc)
-  Saúde e segurança ocupacional 

(BASc)
- Saúde pública (BASc)
- Serviço social (BSW)
-  Planejamento urbano e regional 

(BURPI)

Faculdade de engenharia e 
arquitetura
- Engenharia aeroespacial (BEng)
- Ciência arquitetônica (BArchSc)
- Engenharia biomédica (BEng)
-  Engenharia química em cooperação 

(BEng)
- Engenharia civil (BEng)
- Engenharia computacional (BEng)
- Engenharia elétrica (BEng)
- Engenharia industrial (BEng)
- Engenharia mecânica (BEng)
-  Engenharia geral (apenas no 

primeiro semestre de estudos)

Faculdade de ciências
- Biologia [BSc (Hons)]
-  Ciências biomédicas [BSc (Hons)]
- Química [BSc (Hons)]
-  Ciências computacionais  

[BSc (Hons)]
-  Matemática financeira [BSc (Hons)]
-  Matemática [BSc (Hons)]
-  Física aplicada à medicina  

[BSc (Hons)]
-  Ciências gerais (apenas para 

estudantes do primeiro ano)

Faculdade de administração 
Ted Rogers 
- Contabilidade e finanças (BComm)
-  Administração de negócios 

(BComm)
-  Gestão de tecnologia comercial 

(BComm)  
-  Gestão de hotelaria e turismo 

[BComm (Hons)]
-  Gestão de revendas  

[BComm (Hons)]

Todos os programas são oferecidos em período integral, salvo observação contrária.  

  Opção de programa de estágio em cooperação com duração de cinco anos
  Opção de programa em cooperação com duração de cinco anos 
  Apenas com base em cooperação, com duração de cinco anos
  Os candidatos precisam ter o status de cidadãos canadenses ou residentes permanentes para 

serem elegíveis à admissão neste programa

FACULDADE DE DIREITO
Nosso programa de bacharelado em direito (Juris Doctor - JD) rein-
venta a educação jurídica para criar um novo tipo de advogado com 
conhecimentos tecnológicos, propulsor da nova economia e dotado da 
diversidade de perspectivas necessárias para se tornar um herói para 
os cidadãos comuns. 

ryerson.ca/law

Toronto, Canadá



36,700
estudantes de graduação

215,000 
alunos formados em todo o mundo

146
países que nossos estudantes 
chamam de lar

+ de 80
idiomas falados pelos corpos 
discente e docente da Ryerson

“ Acho que uma das melhores 
coisas da Ryerson é a 
junção entre recursos e 
oportunidades. Aqui, sinto que 
qualquer futuro é possível". 

 Mariana de Queiroz, Novas Mídias
 Estudante internacional do Brasil

Toronto: Top 10 cidades mais habitáveis do mundo.

TEMPERATURAS 
MÉDIAS
Toronto tem quatro 
estações distintas.

Outono 
5 a 15 °C  
Use um casaco leve.

Inverno 
–10 a –5 °C 
Use chapéu, luvas e um casaco 
quente.

Primavera 
5 a 12 °C 
Use um casaco leve.

Verão 
15 a 25 °C  
Use tecidos leves, respiráveis 
e protetor solar.

Saiba mais!

Exigências para admissões e como se inscrever
-  Para pleitear o ingresso em um programa de graduação, os 

candidatos devem atender aos requisitos para admissão, 
devidamente publicados, da Ryerson, incluindo pré-
requisitos sobre matérias do sistema educacional de onde 
provêm. Acesse: ryerson.ca/admissions/undergraduate/
requirements/international.

-  1º de fevereiro: Data de Consideração Garantida para as 
candidaturas a todos os programas

-  Como se inscrever: inscrições on-line, envie/carregue 
os documentos necessários e verifique o status da sua 
inscrição. Acesse: ryerson.ca/admissions/undergraduate/
requirements/international.

 
Bolsas de estudo e custos a considerar
-  É necessário candidatar-se às bolsas de estudos. Mais 

informações estão disponíveis em ryerson.ca/admissions/
scholarships-

-  Bolsas de Estudo de Entrada do Presidente: 12 bolsas 
de 40 mil dólares canadenses (renováveis, 10 mil dólares 
canadenses anualmente). 

-  - Bolsas de Estudo de Mérito da Escola Secundária 
Internacional: Sete bolsas de 5 mil dólares canadenses 
(apenas entrada para candidatos que tenham ido ao 
Canadá com um visto de estudante).

-  Anuidade: Entre 28.570 e 39.900 dólares canadenses por ano 
(2020/2021). Acesse ryerson.ca/admissions/tuition-fees.

* As taxas abrangem tanto o Programa de Base da Universidade 
Internacional quanto o Programa de Base da Língua inglesa como 
segundo Idioma da Ryerson..

Fale conosco on-line
RU Live: sessão informativa on-line 
Os webinars RU Live permitem que você 
converse com alunos, corpo docente e 
com os representantes de admissões. 
Novas sessões estão sendo adicionadas 
regularmente ao nosso website. Acesse 
ryerson.ca/ru-live e cadastre-se nos 
tópicos de sua preferência.

Visita virtual  
Visite nosso campus no conforto de 
sua casa. Confira a visita virtual on-line 
em ryerson.ca/virtualtour.

why.ryerson.ca 
Saiba mais sobre as experiências 
na Ryerson University conversando 
diretamente com os estudantes e se 
cadastre para receber nossa newsletter 
mensal para se manter informado.

ask.ryerson.ca 
Ask Ryerson é uma boa fonte de 
informações para sanar todas as suas 
dúvidas sobre o processo de admissão 
da Ryerson. Disponível 24 horas por dia, 
7 dias por semana, 365 dias por ano.

choose.ryerson.ca 
Acesse Choose>Ryerson para conferir 
o status de sua candidatura.

Dúvidas?  
international@ryerson.ca 

Visite-nos! 
ryerson.ca/admissions/ 
visits-tours

Fique conectado 
@WhyRyerson

          

Toronto, Canadá


