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Porque O Pace É Diferente
O PACE oferece cursos de pós-graduação. Nós atendemos alunos  que querem focar sua educação nas 
áreas especializadas de suas carreiras, em setores em desenvolvimento. Nossos alunos graduados tem  
altos índices de empregabilidade e identificam que a abordagem abrangente que o PACE tem nos  
cursos é essencial para seu sucesso.

A VANTAGEM DO PACE

A vantagem competitiva do PACE resulta do alto padrão de ensino, do incrível time de professores e de um currículo de acordo com 

o mercado de trabalho. Isso garante que os alunos do PACE estejam preparados para o mercado de trabalho, o que fica evidente 

também quando os alunos do PACE tiram as melhores notas nos exames de acreditação/ credenciamento. Programas similares em 

outras partes do Canadá duram dois anos e oferecem menos conteúdo, enquanto que os graduados do PACE estão prontos para 

trabalhar em um ano ou menos com muito mais conteúdo e qualidade de ensino.
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EXAMPLO 1 PACE COMPETIÇÃO

CURSO GESTÃO DE PROJETOS GESTÃO DE PROJETOS

NÚMERO DE MATÉRIAS 28 11

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO INCLUÍDO (SEM CUSTOS ADICIONAIS) HÁ CUSTOS ADICIONAIS

TÉCNICAS DE PROCURA DE EMPREGO INCLUÍDO NÃO DISPONÍVEL 

VALOR DO CURSO $18,400 $17,900

CREDENCIAIS
DIPLOMA DE GESTÃO DE PROJETOS E  
CERTIFICADO DE ADMINISTRAÇÃO 

EXAMPLE 2 PACE COMPETIÇÃO

CURSO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

NÚMERO DE MATÉRIAS 25 12

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO INCLUÍDO (SEM CUSTOS ADICIONAIS) HÁ CUSTOS ADICIONAIS

TÉCNICAS DE PROCURA DE EMPREGO INCLUÍDO NÃO DISPONÍVEL 

VALOR DO CURSO $18,000 $17,220

CREDENCIAIS
DIPLOMA DE RECURSOS HUMANOS,CERTIFICADO 
DE ADMINISTRAÇÃO E CERTIFICADO DE WHMIS*

* Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) 
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Cursos 
CURSO VALOR DATA DE INICIO DURAÇÃO

Gestão Financeira 16,300 Janeiro  12 meses

Gestão de Recursos Humanos 18,000 Maio e agosto 12 meses

Marketing 16,300 Janeiro 13 meses

Segurança de Rede 21,500 Agosto  14 meses

Gestão de Projetos  18,400 Janeiro, maio e agosto 12 meses

Relações Públicas, Marketing e Comunicação Estratégica 19,300 Agosto 13 meses

Desenvolvimento de Rede 21,500 Janeiro 12 meses

Preços em dólares canadenses 

Muito Mais Que Uma  
Pós-Graduação 
Os cursos do PACE são cuidadosamente elaborados com atividades e conteúdos  

extras para oferecer ao aluno uma experiência mais completa do que em outras 

instituições de ensino.

No PACE nós entendemos que o aprendizado e as experiências de vida tem que andar 

lado a lado. Nós trabalhamos muito para que o seu tempo no PACE seja ao mesmo 

tempo educativo, proveitoso, mas também divertido. Você estará em contato direto com 

a cultura canadense, mas também será encorajado a compartilhar a sua própria cultura.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

O PACE oferece várias atividades durante o ano que permitem que você desenvolva 

suas habilidades profissionais: Resume Hub (avaliação de currículos por profissionais 

de mercado), atividades de networking, palestras com profissionais de diversas áreas, 

programa de orientação profissional e experiência na sua área de trabalho.

DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Eventos culturais irão apresentar a você a cultura canadense enquanto você será 

encorajado a compartilhar a sua própria cultura. O Student Life Program organiza várias 

atividades durante o ano para a integração dos estudantes, tais como Thanksgiving 

potluck (festa de Ação de Graças, onde todos trazem um prato), Halloween party (festa 

de Halloween), Holiday party (festa de final de ano) e Cultural Evening (Noite Cultural).

CHEGUE NA FRENTE COM O PACE

 › Reconhecido globalmente

 › Cursos voltados ao mercado de trabalho

 › Participação em organizações 

profissionais

 › Experiência profissional

 › Salas de aula com número  

de alunos reduzido

 › Apoio ao estudante 

 › Excelente experiência acadêmica 

 › Professores profissionais reconhecidos  

em suas áreas

A IDADE MÉDIA DE UM 
ESTUDANTE DO PACE É  
DE 18 A 24 ANOS.

MAIS DE 38% DE NOSSOS 
ALUNOS INTERNACIONAIS 
TEM MESTRADO.

PRAZOS PARA INSCRIÇÃO
1o de junho – para os cursos que iniciam em agosto  |   1o de outubro – para os cursos que 
iniciam em janeiro   |   1o de fevereiro – para os cursos que iniciam em maio



Investimento E Taxas
Valor Dos Cursos $15.900 A $21.000

Seguro saúde da universidade $300

Livros e suprimentos $1.500 A $2.000

Taxa da Associação de estudantes $100 

Investimento total $17.800 A $23.500

*  Valores válidos para os cursos em 2017-2018.
*  Valores podem variar de acordo com o curso e/ou qualquer matéria extra que não esteja incluída no cronograma.
*  Todos os valores em dólares canadenses.

FINANCIANDO A SUA EDUCAÇÃO

Um aluno internacional, que entre  

para qualquer dos programas da 

universidade pela primeira vez, pode 

ser premiado com a bolsa de estudos 

“Scholarship for World Leaders”  

oferecida pela Presidente da 

Universidade de Winnipeg.  

(é necessário se inscrever  

para a bolsa de estudos)

uwinnipeg.ca/awards-international

SEMANA DE ORIENTAÇÃO

Antes de começar seu curso você terá 

a semana de orientação. Durante este 

período você fará parte de atividades 

em grupo para que você se integre e 

conheça os funcionários do PACE, os 

professores e outros alunos. A semana 

de orientação também inclui atividades 

divertidas, tal como um tour de ônibus 

pela cidade.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DO CURSO

 › Seu curso – sem taxas extras

 › Estágio – para os que corresponderem  

aos critérios de elegibilidade

 › “Student life” e eventos culturais

 › Eventos profissionais

 › Aconselhamento acadêmico e pessoal

 › Software*

 › Associação com  

organizações profissionais*

 › Receptivo no aeroporto (se solicitado)

 › Uso da maioria das instalações e 

serviços da Universidade de Winnipeg

 › Filiação à associação dos estudantes  

da Universidade de Winnipeg

* cursos apropriados

34 NACIONALIDADES ESTÃO 

MORANDO ATUALMENTE NOS 

APARTAMENTOS DO CAMPUS.

MORAR NOS APARTAMENTOS 

DO CAMPUS É UMA ÓTIMA 

MANEIRA DE FAZER AMIGOS 

VINDOS DE VÁRIAS PARTES  

DO MUNDO.

34+
Custo De Vida
Viver em Winnipeg é bastante acessível  
comparado com outras grandes cidades.

DESPESA NO CAMPUS FORA DO CAMPUS 
 DA UNIVERSIDADE DA UNIVERSIDADE

Aluguel $500 por mês $900 por mês

Alimentação $300 por mês $300 por mês

Despesas pessoais $600 por mês $600 por mês

Total $1400 por mês $1800 por mês

* O preço do aluguel é baseado em um dormitório para solteiro ou um apartamento de um quarto.
* Os valores foram estimados para despesas de uma pessoa e podem variar conforme o estilo de vida de cada um.
* Todos os valores em dólares canadenses.

MORE A 2 MINUTOS  

DA UNIVERSIDADE,  

EM UM PRÉDIO NOVO, 

RECENTEMENTE CONSTRUÍDO.

DOWNTOWNCOMMONS.CA



PARA SE INSCREVER, VISITE NOSSO WEBSITE: pace.uwinnipeg.ca/international-students

Mude Sua Vida
ETHAN NHUYEN, VIETNÃ

Liderança Administrativa e Financeira, turma de 2015 

Coordenador Financeiro, Loblaws 

Achar um emprego em Winnipeg sem ter nenhuma experiência ou educação canadense seria um 

desafio. Mas a educação que eu tive me possibilitou entrar no mercado de trabalho imediatamente.

PRISCILLA RIOS RODA RAZUK, BRASIL

Relações Públicas, Marketing e Comunicação Estratégica, turma de 2015 

Coordenadora de Marketing, Aramark

Eu consegui um emprego na minha área de estudos três semanas antes de eu acabar o curso.  

PACE foi a escolha ideal de curso devido à sua duração e à qualidade de ensino. Quando eu me 

matriculei no curso eu sabia que retornaria rapidamente ao mercado de trabalho.

JORGE MOLINA, REPÚBLICA DOMINICANA

Gestão de Projetos, turma de 2016

Durante meu tempo no PACE eu conheci muitas pessoas interessantes que vieram com  

diferentes experiências profissionais e de diferentes culturas. Eles enriqueceram o processo de 

aprendizagem com o conhecimento que trouxeram de suas carreiras e experiência profissional.

CAMILA JERGER, BRASIL

Gestão de Projetos, turma de 2016

Eu fiz parte de uma ótima combinação de estudantes, uma turma diversa e divertida que me trouxe 

inúmeras oportunidades de melhorar minha habilidade de comunicação e de trabalhar em times 

multiculturais – habilidades que já estou aplicando em meu trabalho em uma empresa de tecnologia 

sediada em Winnipeg, que está crescendo rapidamente.

IDAYAT OGUNGBADE, NIGÉRIA

Gestão de Recursos Humanos, turma de 2015 

Analista de Recursos Humanos, Artis REIT

O que eu mais gostei no PACE foi o currículo equilibrado e coerente. O curso cobriu todos  

os aspectos da área de Gestão de Recursos Humanos e áreas essenciais de Administração.  

Foram abordadas as teorias mais recentes em todos os aspectos da Gestão de RH com  

professores bem informados e preparados.



CORAÇÃO DO CANADÁ
Winnipeg está localizada no coração do Canadá e é conhecida por sua vibrante cena cultural e artística, com muitos festivais. Com mais 

da metade da população de Manitoba, Winnipeg é a casa de grupos étnicos vindos do mundo todo – mais de cem línguas são faladas 

na cidade. Aqui você pode experimentar as quatro diferentes estações do ano enquanto explora tudo o que Manitoba pode oferecer: 

exuberantes lagos e rios, vastas paisagens e muita vida natural e selvagem.

TRABALHANDO EM WINNIPEG

 › Tendo uma permissão de estudos válida (study permit) 

os estudantes internacionais podem trabalhar. Isso inclui 

oportunidades dentro e fora da universidade. Há também 

oportunidades para se estabelecer em Winnipeg ou Canadá 

depois de completar o curso. Visite www.cic.gc.ca para  

obter mais informações.

 › O crescimento da imigração é fundamental para atender à 

crescente demanda na força de trabalho da cidade.*

 › Para maiores informações sobre o programa de imigração 

através da nomeação pela província de Manitoba  

(MPNP – Manitoba Provincial Nominee Program)  

acesse www.immigratemanitoba.com

 › Está previsto que Winnipeg terá um forte crescimento  

em geração de empregos, com aproximadamente 4.900  

novas vagas criadas a cada ano (2012-2035). *

*  The Conference Board of Canada – 2012

A Vida Em Winnipeg
O QUE ESPERAR DA CIDADE

 › A Revista Vogue, em sua edição de novembro de  

2016, nomeou a cidade de Winnipeg como um  

“destino obrigatório” a se visitar.

 › Winnipeg é um dos locais com custo de vida mais  

acessível para se viver no Canadá.

 › A cidade oferece eventos para todos os gostos, durante o 

ano todo. Tem também uma cena cultural e artística ativa  

e bem desenvolvida.

 › Foi citada na lista dos melhores destinos de viagem na 

National Geographic em 2016.

 › Os finais de semana são repletos de atividades, para todos os 

gostos, durante o ano todo. Desde uma visita ao renomado 

Museu de Direitos Humanos, até o mundialmente famoso  

Folk Festival, em julho.

 › Locomover-se em Winnipeg é muito fácil pois há um ótimo 

serviço de ônibus. Mas se você prefere dirigir, tem amplos 

estacionamentos disponíveis. 

 › O preço médio do aluguel em Winnipeg é por volta de 

$900 por mês para um apartamento de um quarto, fora da 

universidade. Mas você tem também a opção de alugar uma 

das acomodações da universidade que custa em torno de 

$500 por mês por um estúdio.

 › A província de Manitoba tem muito a oferecer. Se você é 

aventureiro e gosta de dirigir, você encontrará florestas virgens, 

morros, lagos exuberantes, praias de areia e até um deserto  

a algumas horas da cidade.

 › Você vem com sua família? Winnipeg tem um ambiente 

excelente, seguro e multicultural para seus filhos crescerem. 

Os cônjuges podem trabalhar, a creche para as crianças é 

subsidiada pela província e você terá acesso ao sistema de 

saúde pública (sem custos).

 › A população de Winnipeg é de 700.000 habitantes e os  

três maiores grupos étnicos na cidade são os filipinos,  

indianos e chineses*.



DEPOIS DE SE FORMAR

Estudantes que se formam em um dos 

programas do PACE tem direito a um 

work permit – permissão de trabalho,  

que permite trabalhar no Canada  

depois do curso.

RESTITUIÇÃO DO VALOR DO  
CURSO NO IMPOSTO DE RENDA

Estudantes que se formam, que ficam 

e trabalham em Manitoba, podem ter 

direito à restituição de até 60% do 

valor do curso no imposto de renda. 

Por exemplo, um estudante que pagou 

$20.000 no programa poderá receber  

$12.000 de devolução. 

gov.mb.ca/tuition

IMIGRE PARA O CANADÁ

Através do programa de imigração 

da província de Manitoba, Manitoba 

Provincial Nominee Program, os 

estudantes internacionais que se 

graduam podem se candidatar  

para o status de residente  

permanente no Canada. 

immigratemanitoba.com

TEMPERATURAS  MÉDIAS DE  
CADA ESTAÇÃO DO ANO

PRIMAVERA

MÍNIMA: 2 GRAUS  MÁXIMA: 12 GRAUS

VERÃO

MÍNIMA: 15 GRAUS  MÁXIMA: 24 GRAUS

OUTONO

MÍNIMA: 1 GRAU MÁXIMA: 10 GRAUS

INVERNO

MÍNIMA: -20 GRAUS MÁXIMA: -10 GRAUS

Fotos: (de cima para baixo)
Estudante no campus da UWinnipeg – Cory Aronec
Estudante no campus da UWinnipeg – Cory Aronec
Pesca no lago – Kate Loewen
Urso polar, Exposição Churchil – Assiniboine Park Zoo



Mapa do Canadá

WINNIPEG É O “LAR”  

DE 700.000 PESSOAS 

MANITOBA TEM DUAS 

LÍNGUAS OFICIAS:  

INGLÊS E FRANCÊS2

WINNIPEG É A  

CAPITAL DA PROVÍNCIA  

DE MANITOBA
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ENTRE EM CONTATO

Telefone:   1+ 204.982.6633

Email:   paceft@uwinnipeg.ca

Web:   pace.uwinnipeg.ca

Para se inscrever:  applytopace@uwinnipeg.ca

SOCIAL MEDIA

facebook.com/UWinnipegPACE

twitter.com/uwinnipegPACE

instagram.com/uwinnipegpace


