Estudar no Canadá

Informaçoes para
os estudantes brasileiros
Os cidadãos brasileiros que queiram estudar na Université
de Montréal têm 2 opções :
»» um programa de estudos universitários completo
de 1º, 2º ou 3º ciclo;
»» um programa de intercâmbios.
Em qualquer caso, o estudante deve matricular-se em tempo
integral.
A Universidade de Montreal e a Conferência dos Reitores das
Universidades do Quebec assinaram acordos de intercâmbios
para estudantes com muitas universidades brasileiras. Comunique-se com o departamento de relações internacionais de seu
estabelecimento de ensino para saber se ele está incluído no
acordo e para conhecer as condições de participação.

Equivalências de estudos
Para ter acesso aos estudos universitários de 1º ciclo, o estudante brasileiro deve ter obtido seu Certificado de Conclusão
do Curso de 2º Grau ou ter sido aprovado num Concurso de
Habilitação (Vestibular) e concluído, na Universidade de
Montreal, um ano preparatório (ano de transição) chamado
Baccalauréat, de 120 créditos. Para ser admitido num programa
de Mestrado e num DESS (Diploma de Estudos Superiores
Especializados), o estudante deve ter concluído um programa
de estudos de Licenciatura ou Bacharelado. Para admissão ao
Doutorado, o estudante deve ter concluído com êxito um
programa de Mestrado.

Estudos universitádos

Estudantes brasileiros no Quebec

1 ano

Ano preparatório

4 anos

Baccalauréat
(Bacharelado, 1º ciclo)

5 anos

Diploma de estudos superiores
especializados (DESS, 2º ciclo)

6 anos

Mestrado

9-12 anos

Doutorado (Ph. D., 3º ciclo)

Ajuda financeira
Procedimento de admissão
O ano acadêmico é composto de dois trimestres principais : Outono (de setembro a dezembro) e Inverno
(de janeiro a abril). Além disso, algumas disciplinas
são oferecidas durante o verão. Em geral, o estudante
começa seu programa no outono, mas em alguns
casos, é possível iniciar os estudos no semestre de
inverno. Em qualquer caso (1°, 2° ou 3° ciclo), o candidato deve apresentar seu pedido de admissão antes
das seguintes datas :
Outono 1° de fevereiro		
Inverno 1° de novembro
Porém, vários programas aceitam inscrições após estas datas. Para o 1° ciclo, visite www.futursetudiants.
umontreal.ca para saber quais os programas que
ainda estão aceitando inscrições. Para os 2° e 3°
ciclos, os prazos de inscrição são variáveis. Por isso,
solicitamos aos candidatos que entrem em contato
com a faculdade ou o departamento de sua escolha
antes de enviar um pedido de inscrição.
A fim de acelerar o processamento, preferimos que
o estudante preencha seu pedido de admissão diretamente online no site :
www.futursetudiants.umontreal.ca
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Você deve obter um Certificado de Aceitação do
Quebec (CAQ), emitido pelo governo do Quebec, e
um visto de estudante, emitido pelo governo do
Canadá. É essencial que você obtenha estes documentos antes de chegar ao país. Eles são emitidos
somente para os alunos em tempo integral e para
obtê-los você deve apresentar a carta de admissão
oficial que lhe foi enviada pela Universidade.
É agora possível preencher o formulário de inscrição
do CAQ eletronicamente, no seguinte endereço virtual.
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/
caq-electronique/index.html

Algumas bolsas de estudos são oferecidas a estudantes estrangeiros matriculados num programa de 2o ou 3o ciclo. A cada ano, a Faculdade de Estudos Superiores e de Pós-Doutorado
publica o Répertoire des bourses des cycles supérieurs, uma
lista das bolsas de ciclos superiores. Nela, você encontrará
informações sobre os critérios de admissibilidade, os prazos
para apresentar uma solicitação, o valor das bolsas, e outras
informações importantes : www.fesp.umontreal.ca/cout_aide_
finance/bourses_etude.html.
As outras faculdades, escolas e departamentos oferecem
também bolsas e apoio financeiro. Para maiores informações,
comunique-se com os responsáveis pelos programas de
2° e 3° ciclo da unidade de ensino que lhe interessa.
Outras Bolsas Internacionais
www.bourses.gc.ca

Trabalhar no Quebec
Além de poder trabalhar no campus, os estudantes estrangeiros,
de agora em diante, estão autorizados a trabalhar fora do campus, desde que satisfaçam a algumas exigências como, por
exemplo :
»» ter um visto de estudos válido;
»» ter estudado em tempo integral no Canadá durante pelo 		
menos 6 meses durante os 12 meses que precederam
o pedido;
»» ter obtido resultados acadêmicos satisfatórios;
»» pagar a taxa de processamento do pedido, de CA$150, 		
exigida pelo Ministério da Cidadania e da Imigração
do Canadá.
Para conhecer o procedimento a seguir para a obtenção de um
visto de trabalho, o estudante interessado deverá assistir a uma
das sessões de informação obrigatórias oferecidas pelo Escritório de Estudantes Internacionais : www.bei.umontreal.ca.

Orçamento típico (em CA$)
Despesas de chegada e instalação
As despesas de instalação e de compra de roupas de inverno
geralmente ficam em torno de CA$1.500,00.
Despesas de subsistência
Levando em conta o custo de vida em Montreal, o estudante
deverá prever despesas entre CA$1 000,00 e CA$1.100,00 por
mês.

Taxas de matrícula
As taxas de matrícula em vigor, por trimestre, para o
ano acadêmico 2009-2010 são fornecidas a seguir,
em dólares canadenses*, a título ilustrativo :

Informe-se!

1° ciclo: CA$6.800,00 - CA$7.900,00
(RS$ 11.717,00 - RS$ 13.613,00)
2° ciclo: CA$6.700,00 (RS$ 11.545,00)
3° ciclo: CA$6.000,00 (R$ 10.339,00)

Quebec
Imigração - Quebec
Estudantes internacionais
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

* Em julho de 2009, 1 dólar canadense estava cotado
a 1,72 Reais.

Canadá
Embaixada do Canadá no Brasil
www.canadainternational.gc.ca/brazil
Para maiores informações, consulte o
Guia do Candidato Estrangeiro no site
www.bei.umontreal.ca ou visite
www.futursetudiants.umontreal.ca.

www.futursetudiants.umontreal.ca

