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About Dawson College

Sobre o Dawson College

Founded in 1969, Dawson College is a highly respected post-secondary
institution and is the largest College in Quebec. It is located in the heart of
downtown Montreal, Canada’s second largest city and one of the most
ethnically diverse cities in the world. This diversity is reflected in the
student, faculty and staff of Dawson College and greatly enriches the lives
of all the members of the community.

Fundado em 1969, o Dawson College é uma instituição de ensino
superior altamente respeitada e o maior college da Província de
Quebec. Está localizado no coração de Montreal, a segunda maior cidade
do Canadá e uma das cidades mais etnicamente diversas do mundo. Essa
diversidade se reflete na sua população estudantil, no corpo docente e nos
funcionários e enriquece a vida de todos os membros da comunidade.

Dawson College is dedicated to its mission to be a centre for excellence in
teaching and learning. About 10,000 students are enrolled in full-time and
part-time studies each year in 30 competency-based programs.

O Dawson College é dedicado a sua missão de ser um centro de excelência
no ensino e na aprendizagem. Cerca de 10.000 estudantes estão
matriculados (em tempo integral ou parcial) a cada ano em 35 programas
de estudo.

With an eye to the future, Dawson College is cultivating international
partnerships that promote the exchange of ideas and knowledge, the
sharing of expertise in a number of fields, and the development of
innovative educational solutions.

Com um olho no futuro, o Dawson College está cultivando parcerias em
todo o mundo que promovam o intercâmbio de idéias e conhecimentos,
partilhando experiência num grande número de áreas, e oferecendo
soluções educacionais.
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Partnering with Dawson College

A Parceria com o Dawson College

Dawson College has more than 45 years of experience in the design and
delivery of high-quality education programs. We are uniquely positioned
to offer flexible partnerships with institutions interested in offering highquality programs dedicated to student success.

O Dawson College possui mais de 45 anos de experiência na concepção e
execução de programas de alta qualidade em ambos os campos técnicos e
pré-universitários. Estamos em uma posição única para oferecer parcerias
flexíveis com instituições no exterior interessadas em oferecer programas
de alta qualidade dedicados à formação de seus alunos

Partners of Dawson College will benefit from:
•

•

•

•

•

•

Our vast experience in the development of competency-based
programs designed to respond to changing social, economic and
academic realities;
Our solid track record in the delivery of multi-level English and
French language training to a diverse clientele;

Os Parceiros do Dawson College irão se beneficiar de:
•
Nossa vasta experiência no desenvolvimento de competêcias
       baseadas em programas destinados a responder às novas             
       realidades sociais, econômicas e acadêmicas;
•

Our continuous process of development, evaluation, revision
and improvement  to stay on the leading edge of advancing               
technologies and industry trends;

Nosso sólido histórico no treinamento dos idiomas Inglês e
Francês para uma clientela diversificada;

•

Our expertise in teacher training and instructional develoment
to create opportunities for new and innovative pedagogical             
approaches;

Nosso processo contínuo de desenvolvimento, avaliação,               
revisão e melhoria para estar sempre na vanguarda do avanço de              
tecnologias e tendências do setor;

•

Our Integration of innovation and social responsibility in the
creation of academic and institutional projects that demonstrate
commitment to sustainability;

Nossa experiência na formação de professores e                          
desenvolvimento instrucional, criando oportunidades para novas e
inovadoras abordagens pedagógicas;

•

Nossa integração de inovação e responsabilidade social na         
criação de projetos acadêmicos e institucionais que demonstrem           
compromisso com a sustentabilidade;

•

Nossa liderança no campo de pesquisa de nível universitário na
província de Quebec e no Canadá.

Our leadership in the broad field of college-level research in the
province of Quebec and across Canada.
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Dawson College’s Current
International Partnerships include :

As Atuais Parcerias Internacionais
do Dawson College incluem:

CHINA:
•
Dawson College is the home of the Confucius Institute in Québec;
•
Joint programs are offered in Mechanical Engineering Techniques and
Civil Engineering Techniques in Nanjing and Nantong, China;
•
Teacher and student exchange programs in the Applied Arts with the
Suzhou Art and Design Technology Institute and Shanghai Normal
University;
•
Teacher and student exchange programs with Beijing Normal
University.

CHINA:
•
O Dawson College é a casa do Instituto Confúcio na província de
Quebec;
•
Programas conjuntos são oferecidos em Técnicas de Engenharia
Mecânica e Técnicas de Engenharia Civil, em Nanjing e Nantong,
China;
•
Programas de Intercâmbio de Professores e Alunos em Artes
Aplicadas com o Instituto Tecnológico de Arte e Design de Suzhou e a
Universidade Normal de Xangai (China).
•
Programas de Intercâmbio de Professores e Alunos Professor com a
Universidade Normal de Pequim (China).

FRANCE:
•
Partnerships with Technical Institutes (IUT) for student mobility in
Paris, Nice and Lyon.
NICARAGUA:
•
Yearly student trips to do development work in Nicaragua ;
MEXICO:
•
Dawson College’s Sustainable Campuses program has developed
partnerships with the Universidad Pedagogica Nacional and
Universidad Escuela Particular Normal Superior to promote
sustainable education in Mexico.
AUSTRALIA:
•
Agreements for advanced standing for Dawson College graduates at
Griffith University on the Gold Coast of Australia.

FRANÇA:
•
Parcerias com institutos técnicos (IUT) para a mobilidade estudantil
em Paris, Nice e Lyon.
NICARÁGUA:
•
Viagens anuais de estudantes para trabalhos de desenvolvimento na
Nicarágua;
MÉXICO:
•
O Programa de Campi Sustentáveis do Dawson College tem
desenvolvido parcerias com a Universidade Pedagógica Nacional e
e a Universidad Escuela Particular Superior para promover a
educação sustentável no México.
AUSTRÁLIA:
•
Parceria para os graduados do Dawson College na Griffith University,
na região de Gold Coast na Austrália.

For information in Portuguese, please contact:

Para informações em Português, por favor contate:

Dr. Rafael Scapin
Liaison for Educational Partnerships in Brazil
+ 1 514-931-8731, ext. 1404
rscapin@dawsoncollege.qc.ca

Dr. Rafael Scapin
Contato para Parcerias Educacionais com o Brasil
+ 1 (514) 931 8731, ramal 1404
rscapin@dawsoncollege.qc.ca

Language Training

Cursos de Idiomas

Dawson College has become an expert in teaching English and French to
a multicultural student population. Students enrolled in the Languages &
Literature Profile of the Creative Arts, Literature and Languages program
will benefit from courses offered in Chinese, Spanish, German, Italian and
Greek. Dawson College is equipped with three state of the art Modern
Language Laboratories, used for language courses and individual student
practice.

O Dawson College é especialista no ensino de Inglês e Francês para uma
população estudantil multicultural. Estudantes inscritos no programa de
Língua e Literatura irão se beneficiar com cursos oferecidos em chinês,
espanhol, alemão, italiano e grego. O Dawson College é equipado com três
modernos laboratórios de idiomas, usados para os cursos de línguas e
prática individual do aluno.

Dawson College’s Centre for Training & Development (CTD) offers language
courses in English, French, Chinese, Portuguese, German, Italian, Japanese
and Spanish. Our language courses are offered to small classes to allow
active participation by all students. Each language is offered in several
different levels from beginner’s levels focused on oral expression to
advanced classes emphasizing grammar and writing skills. The delivery of
language training can be offered in various formats, from regular weekly
classes to weekend and intensive summer workshops.

Dawson College Library / A Biblioteca do Dawson College

O Centro para Treinamento e Desenvolvimento (CTD) oferece cursos de
Inglês, Francês, Chinês, Espanhol, Alemão, Português, Italiano e Japonês.
Os nossos cursos são oferecidos para turmas pequenas para permitir a
participação ativa de todos os alunos. Cada língua é oferecida em vários
níveis diferentes, desde o iniciante, focado em expressão oral até aulas
avançadas, enfatizando gramática e escrita. A formação em línguas pode
ser oferecida em vários formatos, desde as classes regulares durante a
semana e fins de semana a workshops intensivos de verão.

Programs of Study

Programas de Estudo

Business Technologies

Tecnologia de Negócios:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Business Management (Marketing)
Accounting and Management Technology
International Business Studies
Accounting Principles and Related Computer Applications
Commerce

Gestão de Empresas (Marketing)
Contabilidade e Tecnologia de Gestão
Estudos de Comércio Internacional
Princípios de Contabilidade e aplicações computacionais relacionadas
Comércio

Computer Science Technologies

Ciência da Computação  

•
•
•
•

•
•
•
•

Computer Science Technology
Preparation for CISCO & Linux Certification
Preparation for Microsoft Certification
Network Administration

Tecnologia de Ciência da Computação
Preparação para Certificação CISCO e Linux
Preparação para Certificação Microsoft
Administração de Redes

Design and Applied Arts

Design e Artes Aplicadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3D Animation and Computer-Generated Imagery
Video Game Level Design
3D Animation for Video Games
Graphic Design
Visual Arts
Cinema/Video/Communications
Illustration & Design
Industrial Design
Interactive Media Arts
Interior Design
Photography
Professional Theatre

Animação 3D e imagens geradas por computador
Design de Jogos para Videogame
Animação 3D para Jogos de Videogame
Design Gráfico
Artes Visuais
Cinema / Vídeo / Comunicações
Ilustração e Design
Design Industrial
Artes de Mídias Interativas
Design de Interiores
Fotografia
Teatro Profissional

Engineering Technologies

Tecnologia de Engenharia

•
•
•
•

•
•
•
•

Civil Engineering Technology
Mechanical Engineering Technology
Electronics Engineering Technology
Basic Construction Technology

Tecnologia de Engenharia Civil
Tecnologia de Engenharia Mecânica
Tecnologia de Engenharia Eletrônica
Tecnologia de Construção Básica

Programs of Study

Programas de Estudo

Medical Technologies

Tecnologia Médica  

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Biomedical Laboratory Technology
Radiation Oncology
Diagnostic Imaging
Nursing
Laboratory Technology: Analytical Chemistry
Physical Rehabilitation

Laboratório de Tecnologia Biomédica
Radiação Oncológica
Diagnóstico por Imagem
Enfermagem
Laboratório de Tecnologia: Química Analítica
Reabilitação Física

Sciences

Ciências

•
•
•
•

•
•
•
•

Pure and Applied Science
Health Science
Environmental Science
Explorations Science

Ciência Pura e Aplicada
Ciências da Saúde
Ciência Ambiental
Ciência Exploratória

Social Technologies

Tecnologias Sociais

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Community Recreation Leadership
Social Service
Social Science
Child Studies
Environmental Studies
North South Studies
Psychology
Law, Justice & Society
Travel & Tourism
Liberal Arts

Liderança de recreação da comunidade
Serviço Social
Ciências Sociais
Estudos da Criança
Estudos Ambientais
Estudos Norte-Sul
Psicologia
Direito, Justiça e Sociedade
Viagens e Turismo
Artes Liberais

Sustainable Dawson

Programa Dawson Sustentável

Dawson College recognizes its responsibility as an educational institution
to model environmentally sound practices and is committed to the concept
of sustainability. It has been a leader among colleges in reducing its
ecological footprint and improving its environmental performance in the
areas of infrastructure, operations and facilities management and has
recently added new academic profiles in the study of the environment to
its Social Science and Science programs.

O Dawson College reconhece a sua responsabilidade como uma
instituição educacional para modelar práticas ambientalmente saudáveis
e está comprometido com o conceito de sustentabilidade. Tem sido um
líder entre as instituições de ensino superior em reduzir a sua pegada de
carbono (conteúdo de CO2) e melhorar o seu desempenho ambiental nas
áreas de infra-estrutura, operações e gestão de instalações tendo
recentemente adicionado um novo perfil acadêmico no estudo do meio
ambiente para seus programas de Ciências Sociais e Ciências.

Dawson has received the Level of Excellence award for five years by the
Green College network for its tracking of sustainability performance
indicators and the many student-driven projects taking place annually.
Projects include the creation of an 18,000 m2 Ecological Peace Garden,
energy reduction programs, establishing rooftop gardens, monarch
butterfly tagging, sharing knowledge with local and international partners
and most recently, a successful college-wide carbon neutral project.
We are proud to integrate innovation and social responsibility into our
learning environment. Our dedicated faculty, staff and students continue
to generate ideas and actions that help us exceed established goals. The
entire college and surrounding green space has become our sustainability
classroom.

O Dawson College recebeu o nível de excelência por cinco anos da rede
Green College pelo seu monitoramento de indicadores de desempenho de
sustentabilidade e os inúmeros projetos de alunos ocorrendo anualmente.
Os projetos incluem a criação de um jardim ecológico da paz de 18000 m2,
programas de redução de energia, criação de jardins suspensos, marcação
de borboletas monarca, troca de conhecimentos com parceiros locais e
internacionais e, mais recentemente, um projeto interno de neutralidade
de carbono.
Estamos orgulhosos de integrar a inovação e a responsabilidade social
em nosso ambiente de aprendizagem. Nosso dedicado corpo docente,
funcionários e alunos continuam a gerar idéias e ações que nos ajudam a
superar as metas estabelecidas. O college inteiro e as áreas verdes
adjacentes se tornaram nossa sala de aula de sustentabilidade.

Dawson College Ecological Peace Garden / O Jardim Ecológico da Paz do Dawson College
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Seja Nosso Parceiro

Are you interested in an education partnership with Dawson
College?
Please contact:
International Development Office
Dawson College
+ 1 514-931-8731, ext. 1480
Or visit our webpage at :
http://www.dawsoncollege.qc.ca/our-services/program-services/
international-development
Você está interessado em fazer uma parceria educacional com o
Dawson College?
Por favor, entre em contato com:
Escritório Internacional de Desenvolvimento
Dawson College
+ 1 (514) 931 8731, ramal 1480
Ou visite o nosso site em:
http://www.dawsoncollege.qc.ca/our-services/program-services/
international-development
Para informações em Português, por favor contate:
Dr. Rafael Scapin
Contato para Parcerias Educacionais com o Brasil
+ 1 (514) 931 8731, ramal 1404
rscapin@dawsoncollege.qc.ca

