
 

Etapas iniciais   

Garanta que seu computador está conectado à internet e que 
está usando um browser compatível.  Irá funcionar com 
Internet Explorer 8 (ou mais recente), Firefox, Safari ou 
Chrome.  

Para começar, entre em  https://applynow.georgebrown.ca    

Crie uma conta: 

» Para começar clique em  
» Digite o endereço de e-mail que deseja usar  
» Crie uma senha 
» Digite o seu nome tal como consta no seu passaporte  
» Diga-nos como tomou conhecimento da Faculdade George 

Brown  
» Para continuar, clique                      

Um e-mail de inscrição será enviado para o seu endereço de e-
mail.  Abra o e-mail e clique no link que nele se encontra.  

1a. Etapa: Informações pessoais 

» Entre com as suas informações pessoais nos campos 
adequados. 

» Os itens marcados com * são obrigatórios. 
» Certifique-se que insere o seu nome completo tal como 

consta no seu passaporte. 

 
2a. Etapa: Agente/Informações pertinentes  

» Indique se está ou não fazendo a inscrição através de um 
agente. Se sim, preencha as informações do seu agente.  

» Indique se alguma vez se inscreveu na Faculdade George 
Brown.  Se sim, entre com a sua ID da Faculdade George 
Brown.  

» Indique se está ou não fazendo a transferência de outra 
escola canadense.  Se sim, selecione a escola.   

3a. Etapa: Requisito Inglês/ESL  

Aqui você verá as opções que tem para fornecer à Faculdade 
George Brown a prova da sua proficiência em inglês.  

» Selecione a opção que se aplica a você*.   
» Se desejar fazer o programa de Inglês para Fins 

Acadêmicos (EAP), por favor consulte as informações 
abaixo.  

» Caso contrário, avance para a 4a. Etapa. 

 

 

     Sistema de inscrição online 
Guia para candidatos estrangeiros 

* Por favor leve em consideração que a opção “not applicable” (não 
aplicável) é apenas para estudantes que tenham completado dois anos 
de estudos durante os quais a língua de ensino foi inglês, em um dos 
países autorizados mencionados na lista.  

https://applynow.georgebrown.ca/


Inglês para Fins Acadêmicos  

» Indique se está fazendo a inscrição apenas para o 
programa EAP, ou para EAP e um programa pós 
secundário.   

» Se estiver enviando um resultado TOEFL ou IELTS para ser 
usado para determinar em que nível de EAP irá começar, 
selecione “Yes” no menu suspenso (drop-down). Se NÃO 
estiver enviando um resultado IELTS ou TOEFL, selecione 
“No”.  

» Indique o número de semanas de que irá precisar para 
estudar.  Cada nível dura 8 semanas.  Indique também a 
data em que deseja começar o seu programa EAP.  

 
4a. Etapa: Escolha do programa 
» Indique o programa no qual deseja inscrever-se e a 

duração do mesmo.  
» Pode selecionar uma 2ª. opção para a qual será 

considerado, caso não seja aceite no 1º. programa de sua 
escolha.  

5a. Etapa: Carregue os seus documentos 
» Carregue (faça o upload) dos documentos exigidos clicando 

em                    para cada documento. 
» Se estiver enviando um resultado de um exame acadêmico 

TOEFL ou IELTS, faça o upload do mesmo aqui. 

6a. Etapa: Taxa de inscrição 
A opção de pagamento mais rápida e mais conveniente é  on-
line por cartão de crédito – Aceita-se Visa, MasterCard e 
Amex.  

» Indique qual o método que deseja usar para pagar a taxa 
de inscrição de $95. 

» Se estiver pagando com cartão de crédito, insira as 
informações necessárias e clique em               

» Se estiver fazendo o pagamento através de Transferência 
Bancária, faça o upload do recibo. Se tiver um 
comprovante, faça o upload do mesmo aqui.  

7a. Etapa: Checar e enviar 
» Reveja a sua escolha de programa agora, antes de enviar o 

seu pedido de inscrição.  
» Se desejar visualizar/imprimir e rever o seu pedido 

completo antes de o enviar, click no link que se encontra a 
seguir ao resumo de seleção do programa. 

» Deve ler e aceitar o acordo antes de poder enviar o seu 
pedido de inscrição. 

8a. Etapa: Verifique o estado da sua inscrição 
Você poderá voltar a ver o seu pedido de inscrição no futuro, 
para verificar qual o estado do mesmo. Faça o login usando o 
seu e-mail e a sua senha.  


