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OBRIGADA POR ESCOLHER
A CANADA INTERCAMBIO!

G

ostaria de agradecer a você e sua família por
terem nos escolhido como parceiros neste
momento importantíssimo de sua vida. Seu
sonho de realizar um intercâmbio está prestes a
se tornar realidade e torná-lo um sucesso é nosso
maior compromisso e nosso maior motivador.
Sua escolha pela Canada Intercambio foi uma
decisão inteligente. Mais que uma agência de intercâmbio, somos uma agência de educação.

Você e sua família tem minha garantia pessoal
de qualidade. Você identificou na Canada Intercambio valores de respeito, atenção ao detalhe,
carinho e responsabilidade que nos diferenciam
da concorrência.
No Brasil e no Canadá, estamos a disposição
do aluno antes, durante e depois de seu programa,
oferecendo atendimento de qualidade. Eu e
minha equipe trabalhamos duro todos os dias
para atender e superar as expectativas de nossos
clientes. Você tem minha garantia pessoal e o
compromisso de cada membro de minha equipe
com sua satisfação em todas as fases de nossos
serviços.
Como verdadeiros especialistas, propomos
uma experiência canadense, com soluções adequadas às suas expectativas e necessidades, que
só quem mora no Canadá pode oferecer. Tenho certeza que você vai ser mais um de nossos clientes que se tornam amigos e motores de
nossa propaganda, divulgando um projeto diferenciado de qualidade em educação com foco
em resultado.

Te vejo aqui no Canadá!

Rosa Maria Troes
Presidente - Canada Intercambio
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PREPARATIVOS

ANTES DE VIAJAR,
CERTIFIQUE-SE QUE VOCÊ
POSSUI TODOS OS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS!
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O QUE VOCÊ
PRECISA FAZER
ANTES DA VIAGEM

1 semana antes
Traga sua mochila

A

gora que você decidiu viajar para o exterior, você
vai precisar obter documentos e se preparar
para uma experiência inesquecível! Lembre-se
de levar na mala muita vontade de aprender e tenha
a mente aberta para enfrentar novas situações que
serão a chave de seu aprendizado. Afinal, aprender
uma língua é muito mais do que aprender a usar
novas palavras, mas sim compreender toda uma
nova cultura. Você vai precisar de documentos, mas
é importante também que você siga algumas dicas
que preparamos:

2 meses antes
Check Up no Dentista
Isto vai evitar que você venha a ter gastos desnecessários no exterior. Vá ao seu dentista e faça uma
revisão geral, pois você ficará fora do Brasil por muito tempo, e normalmente o seguro cobre dentista
apenas até C$100. Dentista no exterior é caro, especialmente se você precisar de um tratamento de
canal ou tiver problemas ocasionados por aparelho
dentário ou qualquer outro problema odontológico
pré-existente ou provocado pela mastigação, não há
cobertura do seguro de saúde internacional.

Sua vida ficará mais fácil, podendo colocar todo
o seu material de escola, casaco, máquina fotográfica. Além disso, boné, touca, luvas, óculos de sol,
protetor solar, tênis, calçado para a chuva, sombrinha, casaco com capuz são itens importantes para
os dias de sol, chuva, vento ou frio.
Traga suas receitas médicas e seus medicamentos para dor de cabeça, gripe, estômago, alergia...
Enfim, qualquer medicamento que você precisar.
Se for medicação de longo prazo, peça uma receita
médica traduzida para o inglês. Caso você use anticoncepcional, saiba que eles não são vendidos sem
prescrição médica, por isso, traga o seu!
Você deverá trazer também caderno, lápis, caneta, borracha, dicionário, despertador (já que você
acordará por conta própria em sua casa). Traga roupas simples, pois é você mesmo quem vai lavar secar e dobrar a sua roupa. As roupas são lavadas e
secas em máquinas de lavar/secar, correndo o risco
de encolher.

Dica
Não esqueça de levar sua carteira de habilitação.
A CNH costuma ser aceita para entrada em locais que necessitem identificação do aluno.

Lembre-se de ter
os documentos
prontos!

1. Seu passaporte
2. O visto canadense conforme seu programa:

Você deve estar de posse de todos
os documentos necessários para sua
viagem. Vamos revê-los!

5. Seguro de saúde internacional
6. Cartões de crédito e dinheiro
7. Nossos contatos de emergência

Visto de Estudo: Apenas o Visto
Visto de Trabalho (Veja o documento no fim deste Manual)

3. Carta de aceitação da escola (Letter of Acceptance)
4. Confirmação de sua acomodação (Family Profile)

8. Passagem aérea
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Imigração Canadense
Documentos que você precisará apresentar na imigração
quando chegar ao Canadá.

passaporte

A

gora que você decidiu viajar para o exterior você vai precisar de um passaporte. Este é documento é
sua identidade fora do Brasil. O passaporte deve ter validade de no mínimo 6 meses após sua data de
retorno ao Brasil. O passaporte só pode ser requerido pelo interessado.

Confira o passo a passo
para obtenção de seu passaporte.

5
Dúvidas? Ligue para 0800 9782 336 ou mande
e-mail para cau.cti@dpf.gov.br
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1
Acesse o site do Departamento de Polícia Federal: www.dpf.gov.br e clique no link “Informações gerais e requerimento de passaporte”.

2
Selecione a cidade onde deseja requerer o documento e leia as informações.

O boleto da GRU será gerado e o mesmo deverá ser pago. Respeite a data do vencimento.

7
A taxa para passaporte comum é de R$ 156,07*.
A taxa sem a apresentação do passaporte anterior
(válido ou não) é de R$ 312,14.
Informação de acordo com a data desta publicação - Set/2014.
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3
Clique em “emissão do passaporte”, preencha o
formulário, digite o código de segurança e confirme.

4
Clique em “gerar protocolo” e em “gerar GRU”
(Guia de Recolhimento da União).

Dirija-se ao posto da Polícia Federal com a
documentação original exigida, o boleto da GRU
pago e protocolo de solicitação do passaporte. A
entrega é feita pessoalmente em seis dias úteis ao
titular, mediante apresentação de documento de
identidade e de assinatura de recibo. O passaporte
tem validade de 5 anos.

UMA AJUDINHA NOSSA PARA VOCÊ
Visite www.canadaintercambio.com, clique no link “passaporte” e conheça os documentos
necessários para emití-lo!
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visto

O

processo de obtenção do visto canadense requer planejamento. Você precisa atender as exigências
do consulado canadense que varia de acordo com o tipo de visto que solicitar. Durante o planejamento e montagem de seu programa nós estaremos prestando toda a assessoria para você obter seu
visto, mas essa é uma responsabilidade de cada cliente. A Canada Intercambio não tem como interceder
junto ao consulado.

Principais tipos de Visto

fique atento
As permissões, específicas para estudo e/ ou traba-

É importante lembrar que o visto canadense deverá ser adquirido de acordo com o tipo de programa que você escolheu. É muito burocrático mudar
o tipo de visto uma vez que esteja no Canadá, além
de demandar tempo e dinheiro.

lho, possuem data de expedição e expiração e determinam o que você poderá fazer, onde e por quanto
tempo. Não deixe que percam a validade.
Se você receber uma permissão de trabalho, lembrese de verificar se há restrições como:
- Máximo de horas de trabalho
- Província onde você pode trabalhar
- Tipos de emprego que você está autorizado a exercer

Vistos de turista
Para viagens de turismo ou cursos de idiomas
com menos de 6 meses de duração. Estes vistos
devem ser solicitados no Brasil, mas podem ser renovados no Canadá.
V-1: visto de visitante até 6 meses, para quem
vai a turismo.
Sx-1: visto de visitante com permissão de estudos para até 6 meses. Uma carta da escola precisará
ser apresentada (providenciaremos para você após
sua matrícula).

Visto de estudante / S-1
Para cursos de idiomas com duração superior
a 6 meses. Uma carta da escola precisará ser apresentada (providenciaremos para você após sua matrícula). A renovação poderá ser feita no Canadá.

Permissão de trabalho / Sw-1
Para o programa Work & Study: visto de estudante para mais de 6 meses, com permissão de trabalho.
Nesse caso além de apresentar a carta da escola, você vai precisar apresentar a carta de permissão de trabalho, na imigração, quando chegar
ao Canadá (documentos que enviaremos a você
após sua matrícula). Ao passar pela imigração,
você receberá o Work Permit, sua permissão de
trabalho no país.

Trabalhar mais horas do que é permitido, sem ter uma
permissão de trabalho válida, é ilegal e pode atrapalhar planos de extensões de visto.

Work Permit
Você deve receber esse documento na chegada
na imigração, ao apresentar as cartas da escola e
de permissão de trabalho. Sem o Work Permit não
será permitido fazer a parte de trabalho do seu
programa. É sua obrigação e responsabilidade obter
este documento. Caso tenha algum problema, ligue
para nós ainda da imigração. Nossos telefones:
Vancouver: +1 (778) 928-6196 / (604) 220-3946 /
(604) 354-0611
Toronto: +1 (647) 987-1121 / (647) 471-5589 /
(647) 818-3011

Visto de trabalho
Para conseguir um visto de permissão de trabalho, a empresa deve apresentar motivos razoáveis
para contratar um estrangeiro ao invés de um imigrante ou cidadão canadense.
Wx-1 - Visto de negócios: você vem a trabalho
para o Canadá e não para procurar um emprego
no país.
W-1 - Visto de permissão de trabalho: você precisa ser convidado por uma empresa canadense.
Manual do Aluno // Canada Intercambio
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O que levar na
bagagem de mão

L

istamos aqui um resumo dos documentos que
você precisa ter em mãos para passar na imigração, e outros itens importantes para uma
chegada sem complicações ao Canadá:
• Passaporte com visto canadense
• Declaration Card (formulário recebido e
preenchido durante o vôo)
• Passagem aérea de ida e volta (obrigatório)
• Comprovante de Seguro Saúde (obrigatório)
• Carta de Aceitação da Escola (LOA - Letter of
Acceptance)
• Homestay Profile (sobre sua família canadense)
• Dinheiro em espécie, Travellers Cheques, VISA
Travel Money ou cartão de crédito internacional
• Carteira de identidade ou habilitação
• Uma troca de roupa (se extravio de bagagem)
• Dicionário
• Agenda com telefones e endereços importantes
da Canada Intercambio, bem como os dados da
sua família canadense. A Canada Intercambio estará pronta para ajudá-lo em qualquer necessidade.
Tenha em mãos todos os nossos telefones.

Dinheiro: quanto e como levar?
Sugerimos que os alunos disponham de CD$500
por mês para depesas pessoais. A Canada Intercambio vende dólares canadenses através de parceiros
credenciados pelo Banco Central do Brasil. Cartão
de Débito Internacional, um cartão pré-pago, é uma
boa opção para sacar dinheiro em caixas eletrônicos canadenses. Você pode precisar também de um
cartão de crédito internacional. Anote o telefone

8
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internacional do cartão de crédito, caso você precise contatá-los. Atenção: recomendamos levar uma
cópia do seu cartão de crédito: em caso de perda,
será mais fácil cancelá-lo. Você pode levar quanto
dinheiro quiser, mas deverá declarar valores acima
de R$10.000 na Receita Federal do aeroporto antes
do embarque. O Canadá obriga, por lei, a declaração
de valores superiores a CAD$10.000.

leve com você!
Declaration Card
Neste documento você informa para a imigração e a alfândega canadense o que está levando.
Você receberá o Declaration Card no avião, preencha antes da chegada à imigração. Apresente este
documento sem dobrar junto com seu passaporte.

Suporte financeiro
O oficial de imigração pode pedir uma prova de
como você vai se manter no país durante o período
de seu programa. Você pode apresentar dinheiro
em espécie, travellers cheques ou cartões de crédito. Leve uma fatura para comprovar o limite do
seu cartão.

Homestay Profile
Apresente sua confirmação de acomodação,
com os detalhes da família que estará recebendo
você. Se optou por outro tipo de acomodação, deverá apresentar seu voucher de reserva.

Passagem aérea
Poderá ser solicitada a apresentação da sua
passagem de volta ao Brasil. Tenha-o em mãos. É
obrigatório apresentar o trecho de ida e volta.

Letter of Acceptance
É necessário apresentar a carta de aceite (Letter
of Acceptance - LOA) da escola. Tenha em mãos
também os dados da sua instituição de ensino.

Embarque de menores
Menores de 18 anos podem viajar sozinhos, mas
precisam apresentar autorização de viagem reconhecida em cartório e registrada no juizado de menores.
Em caso de dúvidas, acesse www.dpf.gov.br. As companias aéreas cobram uma taxa para o embarque de
menores desacompanhados. Essa taxa varia de acordo com a compania aérea. É sua responsabilidade estar informado e cumprir as exigências legais para menores viajarem dentro do país e para o exterior.

Seguro de saúde
Todo estrangeiro precisa de um seguro internacional de saúde. Além de ser uma exigência canadense, ter cobertura médica é fundamental, já que
um simples acidente no exterior pode custar caro. O
seguro de saúde oferecido pela Canada Intercambio é
o melhor do mercado. A cobertura é de até 2 milhões
de dólares, o suficiente para cobrir qualquer acidente,
remédios ou doença não pré-existente. Consulte-nos
sobre os detalhes.

Procedimento para envio de medicação
com Prescrição Médica pelo correio
1) Bula do remédio
2) Receita médica com CRM do médico (em português e inglês)
3) Cópia do passaporte
4) Fatura comercial em inglês contendo: (documento fornecido pela FEDEX ou correios)
• Nome do remédio
• Nome e endereço do fabricante do remédio
• Forma do remédio (tablete, cápsula, líquido)
• Tipo de embalagem (pote, cartela, garrafa)
• Quantidade de cápsulas (ou potes, se for líquido)
• Unidade de Medida (UOM – quantos mg em cada
cápsula ou ml em cada garrafa)
• Problema que está sendo tratado
• Se o remédio pode ser adquirido no Canadá
5) Todos os documentos devem estar em 4 vias.
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PASSAGEM
AÉREA
DISPONIBILIZAMOS
PASSAGENS AÉREAS PARA O
CANADÁ E OUTROS DESTINOS,
A PARTIR DE QUALQUER
CIDADE NO BRASIL.
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Bagagem e Embarque
Validade das passagens aéreas varia de 6 meses a 1 ano. A Air Canada tem 10 voos semanais para o
Canadá. O portão de entrada no país é Toronto; de lá o passageiro pode ir para qualquer outra cidade
do país.

Bagagem
A Air Canada permite que cada passageiro leve
duas malas com até 32 kg cada uma. Caso o limite
seja excedido no Brasil, o passageiro terá que pagar
por uma terceira mala. No Canadá o excesso não é
autorizado, mesmo pagando. Em virtude das compras que você vai fazer no Canadá, reserve espaço
extra nas malas.

Seguro de extravio de bagagens
Por apenas $50 oferecemos cobertura de $500
em caso de perda ou extravio (superior a 7 dias) de
sua bagagem. Você recebe também um serviço
de motorista para ir a um shopping de desconto
(outlet) na região.

Embalagem da mala
• Não use correntes ou cordas elásticas em volta das malas e retire etiquetas de outros voos.
• Pendure a etiqueta da Canada Intercambio e
tenha uma identificação dentro da bagagem com
seu nome completo, endereço de destino e da sua
residência no Brasil.
• Caso precise transportar medicamentos ou
objetos de valor (câmeras, equipamentos eletrônicos) coloque-os em sua bagagem de mão.
• Prepare uma bagagem de mão leve.
• Alguns itens que não poderão embarcar:
lanternas, fósforos, materiais inflamáveis, corrosivos
ou radioativos e substâncias contagiosas.
• Evite levar alimentos, bebidas ou substâncias
controladas para não ter problemas com a alfândega
(derivados de carne e leite são proibidos por lei).
• Maiores de 19 anos podem levar bebida
álcoolica (até 1 litro) e cigarros (até 200 unidades),
mas não deixe de informar no Declaration Card.

Antes de embarcar
• Certifique-se que seu nome na passagem está
idêntico ao do passaporte e que as datas de embarque estão de acordo com sua reserva.
• Confirme a reserva da sua passagem, por telefone com a companhia aérea, com antecedência
mínima de 72 horas.
• É de sua responsabilidade fazer o check-in 3
horas antes do horário do seu voo, na saída do Brasil
e também no regresso. Fique atento ao horário do
vôo e chegue ao portão de embarque com pelo menos 2 horas de antecedência. Fique atento ao fuso
horário e às mudanças de horário de verão.
• Em caso de danos à sua bagagem, comunique
a companhia aérea, ainda no aeroporto. Você automaticamente perderá o direito a reclamar se sair do
aeroporto.
• IMPORTANTE: compre sua passagem somente após receber o visto!

Dica
Se você tem menos de 34 anos e está indo ao
Canadá estudar, você poderá se beneficiar de
uma tarifa especial de estudante.
As vagas são limitadas por voo, portando reserve
o quanto antes seu bilhete.
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No aeroporto
Muitos viajantes não ficam atentos a seus pertences, principalmente nos banheiros. Temos relatos
de diversos roubos nas áreas comuns do aeroporto
de São Paulo. Mantenha sua bagagem sempre à sua
frente, e procure usar o banheiro após passar a Zona
Restrita de inspeção. É recomendável chegar ao aeroporto 3 horas antes do seu voo.
Declare na Receita Federal, ainda no aeroporto,
quaisquer eletrônicos que estiver levando, para que
no seu regresso eles não entrem na sua cota. Se possuir mais de 10 mil reais em qualquer moeda, você
também deve declarar. Em São Paulo, a Air Canada
fica no Terminal 2, Asa D - Internacional. Suas malas serão etiquetadas até o destino final, porém as
bagagens em conexão dentro do Canadá e Estados
Unidos deverão ser retiradas pelos passageiros em
Toronto, para inspeção alfandegária e novamente
despachadas na esteira de trânsito para prosseguir
para outras cidades no Canadá.

Bruna Marchioro e Renato Verna Michel,
alunos Canada Intercambio

É recomendável chegar
ao aeroporto 3 horas
antes do seu voo.
12
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No voo
Seu voo será longo, portanto prepare-se.
• Leve livros e revistas.
• Evite bebidas alcóolicas.
• Mantenha seus documentos e dinheiro com
você, em segurança.
• A Air Canada oferece televisores individuais
com uma ótima seleção de vídeos e programas. Leve
seu fone de ouvido para você assistir os filmes ou
ouvir música: a companhia cobra $3 pelo fone.
• Durante o voo São Paulo - Toronto, será servido jantar sem custo.
• No voo doméstico (se seu destino for Vancouver, Montreal ou qualquer outra cidade no Canadá)
você deverá pagar pela comida a bordo. Bebidas não
alcóolicas são gratuítas. A Air Canada aceita apenas
cartão de crédito a bordo.
• O voo Toronto - Vancouver dura em média 5
horas; Toronto - Montreal, 1 hora.

DECLARATION CARD
Veja como preencher esse documento que você receberá durante seu vôo

Manual do Aluno // Canada Intercambio
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E

ste formulário será entregue pelos comissários
de vôo e será entregue 01 formulário por familia. O Cartão tem dois lados iguais, um em
Inglês e outro em francês, portanto só preencha um
dos lados. PREENCHA TODO FORMULÁRIO COM
LETRA DE FORMA.

Preenchendo o Declaration Card
Logo abaixo do nome Declaration Card, tem um
campo - For Agency Only- isto significa que é para
uso exclusivo dos agentes de imigração, por tanto
não se preocupe com esse campo.

Preenchendo a Parte A
Nesse campo você coloca primeiro o seu sobrenome (last name) depois seu primeiro nome (first
name) e por último as iniciais (initials). O mesmo
você fará com o nome das outras pessoas que estão viajando com você. Ainda na parte A coloque a
data de nascimento em - Date of Birth - usando a
sequência: ano (YY)/mês MM/ dia DD e no campo
Citizenship você coloca sua nacionalidade.

Você assinalará Yes para o que você está trazendo e No para as respostas negativas.
• Você está trazendo armas de fogo ou outros
tipos de arma?
• Você está trazendo algo, algum produto para
vender no Canadá?
• Está trazendo comidas como carne, peixe, frutos do mar. Se você está trazendo animais, plantas,
sementes, ovos, madeira. P.S.: Se você está trazendo
seu animal de estimação é nessa sessão que você
tem que informar.
• Você está trazendo em dinheiro ou equipamentos o valor de CAD$ 10.000 ou mais?
• Você teve que despachar algo pelo cargo ou se
sua bagagem excedeu o peso ?
• Você está vindo ou indo para uma fazenda (área
rural) no Canadá?

Preenchendo a Parte B
Preencherá esta parte todos que estão vindo visitar o Canadá seja pra turismo ou estudar no período
de até 6 meses que não necessita de visto específico
para estudo ou trabalho.

No campo Home Address você colocará o seu
endereço do Brasil, começando por número, rua e
complemento (número do apartamento...) ao lado
em City Town você colocará o nome da cidade e
em Prov./State - o nome do estado, em Country
colocará o nome do seu país e em Postal/Zip code
você colocará o CEP.

1- Duração da estadia expressa em número de dias.
2- Marque sim ou não se você excedeu sua cota de
compras no duty-free.

No campo Arriving by você informará a forma
como está chegando no Canadá, neste caso você
marcará Air e colocará o número do voo .

Preenchendo a Parte D

Purpose of Trip é sobre o propósito da sua viagem. Você assinalará Study se está viajando para
estudar. Personal se for outro motivo que não seja
estudo ou trabalho e Business se for para trabalhar.
Arriving from é sobre de onde você está vindo.
Se você veio direto do Brasil para o Canadá, marque other country direct, se você fez escala nos EUA
você marca other country via USA.
I am/we are bringing into Canada: Eu estou/nós
estamos trazendo para o Canadá:
14
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Preenchendo a Parte C
Apenas para residente permanente do Canadá.

As assinaturas respeitarão respectivamente a ordem de preenchimento da parte A ou seja o primeiro
nome que consta no campo 1 da parte A assinará no
campo 1 da parte D e assim sucessivamente. Não
esquecer de preencher o campo - date - com a data
da viagem, ano/mês/dia.
Terminando de preencher, mantenha esse formulário com você junto com o passaporte. Você
entregará tudo junto ao primeiro border ou agente
que dará o primeiro visto e te encaminhará para o
segundo border e esse dirá se você tem que fazer
alguma coisa, como pagar alguma taxa de acordo
com as suas respostas no formulário.

IMIGRAÇÃO E ALFÂNDEGA
Saiba como proceder no momento da sua chegada ao aeroporto de Toronto, no Canadá.

A

o entrar no país, todos os passageiros precisam passar pela imigração canadense e retirar
as malas para inspeção alfandegária. Isto é feito sempre no primeiro aeroporto de chegada, independente do seu destino final.
Veja um passo-a-passo de como proceder
quando sair do avião, já no Canadá:
• Siga o fluxo de pessoas – não tem erro – para
a imigração. Você pode pegar qualquer fila.
• Apresente seu passaporte, o Declaration Card
(veja mais na página 9) e os documentos da escola: carta de aceitação (Letter of Acceptance) e sua
confirmação de acomodação.
• Se estiver inscrito em um curso de idiomas,
siga diretamente para a alfândega e retire suas malas.
Se estiver num programa de estudo e trabalho ou
estágio, antes de ir para a alfândega, você será encaminhado a outro oficial que entregará a você duas
permissões: uma de estudos e uma autorização de
trabalho. Não saia da imigração sem estes dois documentos, são eles que garantirão a sua participação no programa Work & Study. Confira que todos
os dados da permissão de estudo e trabalho estão
corretas, incluindo data de início e fim do programa.

Elizabeth e Aristides da Fonseca
(Alunos Canada Intercambio)

Após a imigração
Desça a escada rolante atrás dos oficiais. Para
pegar suas malas, procure pela esteira com o número do seu vôo. Você pode usar seu cartão de
crédito para usar um carrinho, por $2, e facilitar
seu deslocamento. Retire suas malas e encaminhese para a saída (Exit). Entregue o Declaration Card
para o oficial da alfândega, na saída do saguão onde
você retirou sua bagagem. Ele dirá se você poderá
seguir para sua conexão em outras cidades (à esquerda) ou para a saída de Toronto (em frente), ou
se precisará passar por uma inspeção na alfândega.

Se seu destino final não é Toronto, siga sempre
as placas de “Connection” (conexão). Você deverá
despachar suas malas novamente. Haverá atendentes ajudando os passageiros no local.
Caso perca sua conexão, não se preocupe! No
mesmo lugar onde você entrega suas malas, tem um
guichê com funcionários da Air Canada. Mostre seu
cartão de embarque e eles te colocarão em outro
voo, sem custo algum. Caso tenha contratado o serviço de transfer, avise a Canada Intercambio.
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WORK & STUDY

O OFICIAL DA IMIGRAÇÃO
DEVERÁ ENTREGAR A VOCÊ
DUAS PERMISSÕES:
UMA DE ESTUDOS E UMA
AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO.
16
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ORIENTAÇÃO PARA CHEGADA NA IMIGRAÇÃO

O

s alunos inscritos no programa Work & Study
deverão apresentar as cartas da escola e de
trabalho na imigração, para trocar por duas
permissões: uma de estudos e uma autorização
de trabalho. Não saia da imigração sem estes dois
documentos, são eles que garantirão a participação no programa Work & Study. Caso tenha algum
problema, ligue para nós ainda da imigração:
Vancouver: +1 (778) 928-6196 / (604) 220-3946 /
(604) 354-0611
Toronto: +1 (647) 987-1121 / (647) 471-5589 /
(647) 818-3011

Observe que é sua responsabilidade obter as
duas permissões: Study Permit e Work Permit. Sem
estes dois documentos você não poderá participar
do programa de Work & Study. Quando tiver terminado, retire sua bagagem e dirija-se à saída ou
para sua conexão. Outro oficial estará aguardando
e recolherá seu Declaration Card. Este oficial lhe indicará para a saída ou para inspeção de bagagens.

Não esqueça
Confira todos os dados que o oficial da
imigração lhe entregar, principalmente se a
data de expiração do seu visto vai até o fim
do seu programa.

Ao chegar no Canadá, na alfândega, o primeiro
oficial da imigração com quem você terá contato
pedirá para ver seus documentos de viagem,
passaporte, carta de aceitação (Letter of Acceptance
– LOA) e de suporte financeiro (Letter of Support),
as cartas do consulado canadense em São Paulo
e o Declaration Card (completo e assinado) que
você recebeu no voo. Ele fará algumas perguntas,
devolverá seus documentos e te encaminhará para
outro oficial no setor de imigração.
Este outro inspetor irá examinar seus documentos e fazer outras perguntas. Seja respeitoso e diga
a verdade.
A totalidade de seu programa de intercâmbio
é considerado um programa acadêmico, inclusive a parte de trabalho. Caso o oficial da imigração
pergunte sobre a natureza do programa responda apenas: “I am atteding an Academic Hospitality
Program.” Se eles questionarem a parte do trabalho
diga que: “the work portion is the practicum part of
the program.” Como mencionamos anteriormente,
a parte de trabalho é integrada a um programa acadêmico educacional, portando não utilize o termo
“work”. Lembre-se de explicar que seu programa é
composto de duas partes, uma de estudos e outra
de trabalho.

Carol Gazzi,
aluna Canada Intercambio
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TORONTO
A maior cidade canadense

S

ão 5,5 milhões de habitantes e opções incríveis de vida noturna. As
ruas são seguras e você poderá andar a pé, curtindo bares e restaurantes. Na foto você vê a CN Tour, a maior torre do país, onde
a vista é uma das mais incríveis do mundo. Próximo a Toronto estão as
cataratas do Niágara e as vinícolas da província de Ontário. Não deixe
de visitar! Toronto é sem dúvida a cidade mais multicultural do Canadá.
Todas as raças, cores, nacionalidades e religiões estão aqui.

transfer
Caso tenha contratado o serviço de transfer, a equipe da Canada Intercambio estará te esperando no aeroporto logo após a alfândega e imigração, passando as portas de vidro. O aeroporto de Toronto (Pearson) é
muito grande, se houver algum desencontro, ligue para nossos números:
Escritório Toronto: +1 (647) 350-1176
Suporte ao aluno: +1 (647) 987-1121 / (647) 471-5589 / (647) 818-3011
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MONTREAL

M

ontreal tem pouco mais de 3,5 milhões de habitantes. Uma
das cidades mais charmosas da América do Norte, Montreal
oferece inúmeras opções de programas. A noite é linda e
muito romântica no Old Montreal, um bairro que lembra a Europa
do século retrasado. Apesar do inglês ser também falado na cidade
a língua de preferência é o francês. Grande metrópole canadense
e até alguns anos atrás a principal cidade do Canadá, Montreal tem
cultura, arte e lazer de sobra. Se você gosta de culinária internacional e moda, este é o seu destino.

Ao chegar em Montreal siga os outros passageiros e as placas
para “Luggage Claim”. Caso tenha contratado o serviço de transfer,
nós estaremos a sua espera logo após a saída deste setor. Caso
haja algum desencontro, use seu cartão telefônico e ligue para
nossos números:
Toronto: +1 (647) 987-1121 / (647) 471-5589 / (647) 818-3011
Vancouver: +1 (778) 928-6196 / (604) 220-3946 / (604) 354-0611
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VANCOUVER
Cidade sede da Canada Intercambio

B

eleza natural, qualidade de vida, segurança,
escolas qualificadas, pessoas gentis e muito
solícitas, são alguns dos motivos pelo qual essa
é nossa cidade preferida no Canadá. Encravada
entre montanhas e o mar, Vancouver tem o clima
ameno e a população um pouco acima de 2 milhões
de habitantes. Aqui você vai encontrar uma culinária
internacional e com muita influência asiática, por
conta dos japoneses, coreanos, chineses e indianos
que vivem na cidade.

Ponto de encontro para voos via Toronto

Ao chegar em Vancouver, siga as placas para
“Luggage Claim”, se seu voo for via Toronto, vamos
encontrar você junto ao carrossel de bagagens. Se
você chegar via Estados Unidos ou outro país, estaremos junto ao “Monumento aos Índios” (veja a
foto ao lado), após a saída da alfândega e imigração.
Caso haja algum desencontro, use seu cartão telefônico e ligue para nossos telefones*:
Escritório de Vancouver: (+1) 604-568-0015
Vancouver: +1 (778) 928-6196 / (604) 220-3946 /
(604) 354-0611
20
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Ponto de encontro para voos via Estados Unidos

SUA FAMÍLIA CANADENSE
Existem algumas regrinhas básicas de convivência para que você
fique em harmonia com os membros da sua família canadense:
1 A família canadense costuma jantar cedo. Caso

5 Quando sair, informe-os quando vai voltar e

prefira comer mais tarde, avise e peça para que
sua refeição seja guardada. Lembre-se de limpar tudo e lavar sua louça depois.

respeite o combinado. Havendo mudança de
planos, se não for voltar para uma refeição ou
se decidir ir viajar, telefone para informar.

2 Na maioria das famílias o dia começa cedo e

6 Evite chegar em casa em um horário fora dos

não dá tempo de sentar para o café da manhã.
O breakfast é “fast” mesmo, e muitas vezes
você deve se servir sozinho e preparar seu café
da manhã.

3 Não desperdice alimentos e água. Lembre-se
de tomar banhos rápidos.

4 Procure respeitar os horários da casa. Após as
21 horas você não deve fazer barulho, receber
ou dar telefonemas, usar skype, secador de cabelos, etc.

costumes da família.

7 Não convide amigos para passar o dia ou dormir na sua casa sem antes pedir autorização.

8 Não leve bebida alcoólica para casa sem a
aprovação prévia da família.

9 Drogas são rigorosamente proibidas.
10 Procure participar da família e esteja aberto a
novas experiências.

Caso não esteja satisfeito com sua família, entre em contato com a Canada Intercambio
o mais breve possível!

Família Presto Homestay
Canada Intercambio
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VOCÊ CHEGOU, E AGORA?
Informações preciosas para você aproveitar ao máximo sua estadia pelo Canadá!

V

eja a seguir algumas dicas para lhe ajudar a se familializar em seu novo país. Lembre-se que, caso
tenha qualquer dúvida, estamos sempre a sua disposição nas lojas Canada Intercambio e pelos telefones:
// Vancouver // Escritório: +1 (604) 568 0015
Suporte ao aluno: (604) 220-3946 / (778) 928-6196
// Toronto // Escritório: +1 (647) 821-6373
Suporte ao aluno: (647) 471-5589 / (647) 987-1121

primeiro contato
Do aeroporto, levamos você até sua acomodação. Se ficar em uma casa de família, eles irão com
você até sua escola de transporte público, para ensinar-lhe o caminho. Apesar do cansaço da viagem,
procure adaptar-se ao fuso horário e não troque a
noite pelo dia. Espere até anoitecer para dormir.

ligações telefônicas
O transfer que o receberá no aeroporto irá levá-lo
até uma loja para adquirir um cartão telefônico que
faz ligações internacionais, por um preço muito em
conta. O cartão de $2,50 é suficiente para falar com
o Brasil por aproximadamente 3 horas. Estes cartões são encontrados em qualquer loja de conveniência no Canadá. Telefones públicos não são muito
comuns, já que todos tem celulares.

Ligações do Brasil para o Canadá
Caso algum familiar ou amigo queira ligar para
você do Brasil, eles devem discar o seguinte: 00
(prefixo internacional) + prefixo da operadora (21
Embratel; 41 TIM; 51 Telefônica) + 1 (código do Canadá) + seu número.

Lembre-se que, para utilizar telefone
público, é necessário inserir 0,50 (cents)
para pegar linha!

Como usar um cartão telefônico!
• Disque o número no verso do cartão (PIN)
• Selecione o idioma de atendimento
• Tecle a senha (pin number) que está no verso
do seu cartão (você ouvirá uma gravação com
os minutos disponíveis)
• Disque o número desejado
• Ligações para o Brasil: 011 + 55 + DDD + o número

moeda e bancos
Notas disponíveis no Canadá: 5, 10, 20, 50 e
100 dólares.
Moedas disponíveis no Canadá: 5, 10, 25 centavos, 1 e 2 dólares (conhecidos como Loonie CAD$1 e Toonie - CAD$2)
Existem vários bancos no Canadá. Os maiores
e com maior número de agências são: TD Canada
Trust, Scotiabank e RBC. Você poderá ter uma conta
poupança ou conta corrente. O rendimento aqui é
baixíssimo - em torno de 1% ao ano. Ao abrir uma
conta, receberá um cartão de banco para saques
em caixas eletrônicos.
IMPORTANTE SABER: A maioria dos bancos impõem limites de transações mensais. Conta poupança é permitido apenas 1 saque mensal. Qualquer outra
transação dentro desse período será cobrada taxa extra.

Fique Ligado!
Em Vancouver, o transfer somente auxiliará o aluno na compra do Compass até as 22h do dia, pois a loja
da Seven Eleven do aeroporto não efetua a venda do mesmo após este horário. Já em Toronto, o transfer não
oferece esse serviço pois não existem lojas no aeroporto onde é possível comprar o MetroPass.
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eletricidade
As tomadas são um pouco diferentes que as
brasileiras, e a voltagem é de 100 volts. Alguns estabelecimentos no Canadá vendem adaptadores,
mas indicamos que os alunos já tragam do Brasil
para poder usar os produtos eletrônicos brasileiros.

apresente o mesmo assim que chegar na clínica/
hospital. Em caso de consulta em clínica, você
pode ser cobrado (geralmente cerca de $100)
e será reembolsado depois. Para emergências
hospitalares, entre em contato com o seguro o
quanto antes para descrever o ocorrido.

Transporte público

saúde
Saúde aqui é coisa séria e cara. O seguro internacional de saúde é obrigatório, e oferece uma
cobertura básica significativa. Lembre-se de que se
você tem doenças ou condições médicas pré-existentes deve nos avisar e precisa estar atento para a
claúsula do seguro que abrange a cobertura.
Caso você precise usar seu seguro, tenha
sempre seu cartão original ou cópia com você e

O sistema de transporte nas cidades canadenses é muito diferente do Brasil. As cidades oferecem
um passe mensal que dá direito ao uso ilimitado
do transporte público de acordo com sua Zona de
Acomodação. Este passe só está disponível nos últimos dias do fim de cada mês para o mês seguinte.
Caso você chegue no início ou no meio do mês, o
ideal é que você compre um livreto de passagens
com 10 viagens (em Vancouver) ou 5 tokens (em
Toronto). Passes diários também estão disponíveis.
Acostume-se com transporte de boa qualidade. Em
todas as cidades canadenses, o modelo é de eficiência e pontualidade.
Antes de pegar um ônibus, esteja certo que
você tem o passe ou o dinheiro trocado para o
pagamento! Os motoristas não carregam troco.

Valor do passe mensal em algumas cidades canadenses
VANCOUVER
Zone 1 - $91
Zone 2 - $124
Zone 3 - $170

VICTORIA
Adult - $85
College - $77
Youth**- $52
YouthPASS (40 uses) - $35
**Youth aged 6 to 18
years with valid ID

LONDON
Citipass
(unlimited ridership) - $81
Weekday
(Monday to Friday only) - $69

TORONTO
Monthly Metropass
Adult - $141,50
Student - $112
Token Ticket - $3
Week Pass - $40,75
Week Pass (Estudante) - $33

CALGARY
Youth Monthly Passes
(6 - 17 years of age) - $57.5
Adult Monthly Passes
(18 years of age and older) - $94

MONTREAL

KELOWNA
Adult - $60
College Student - $48
Student* - $38***
College SemesterPass**- $154
*Reduced fare with valid I.D. for
seniors aged 65 and over and
students in full-time attendance to
grade 12.
**The College Semester pass is
for fully registered post-secondary
students only. SemesterPass
available only at OkanaganCollege
and Sprott- ShawCommunity College.

Adult - $77
6 - 25 (Reduced Fare) - $45
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Não se perca no Canadá
Tem um compromisso e não sabe como chegar?
Google Maps ajuda você a se localizar. É um serviço
de pesquisa e visualização de mapas e imagens
de satélite da Terra gratuito na web. Através dessa
ferramenta, você pode traçar rota de destinos do
seguinte modo:

maps.google.com
1
Clique na opção “como chegar” (Get directions
em inglês) e escreva os endereços nos espaços A
(Onde você está) e B (onde você quer chegar)

dica
Quando você clica no número do
seu ônibus, o google mostra todos
os nomes de todos as paradas de
ônibus pelas quais passou durante
seu trajeto.
Para quem anda de bike: o
google mostra todas as ciclovias,
trilhas (pavimentadas ou não) e faixas
exclusivas para ciclistas.

2
O site vai lhe dar opções de trajetos, quando
você colocar o mouse em cima do trajeto sugerido
pelo Google, a rota irá mudar automaticamente no
mapa ao lado. Toda a descrição da rota será mostrada quando descer a barra de rolagem.
Caso você tenha uma hora marcada para ir ao
lugar desejado, você pode adicionar o dia e o horário de saída ou chegada. Essa ferramenta possibilita
que você saiba os horários exatos dos transportes.
Uma boa dica é: se você não sabe direito qual lado
que deve pegar o ônibus, anote o número do ponto
(ID), assim você saberá que está pegando o ônibus
no lugar e no lado certo.

VANCOUVER
525 Seymour St. – 7th Floor
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TORONTO
20 Eglinton Avenue E, Suite 310

PRIMEIRO DIA DE AULA
• Verifique o horário de início das aulas no primeiro dia e esteja lá 30 minutos antes.
• Planeje seu itinerário - a família já deve ter levado você até a escola no fim de semana anterior
ao início das aulas.
• Cheque as condições climáticas e escolha sapatos e roupas adequadas ao seu itinerário.
• Esteja preparado para fazer seu teste de nivelamento na chegada. Você deverá estar concentrado para realizar este teste, você será colocado
em uma turma de acordo com o resultado que sairá
ainda naquela manhã.
• Procure fazer amizade com alunos de outras
nacionalidades. Não seja tímido, lembre-se que
todo mundo está na escola para aprender o idioma!
• Não fale português, assim você evita uma advertência e até mesmo expulsão sem direito a qualquer reembolso se insistir no erro.
• Aproveite para conhecer e perguntar tudo o
que existe disponível na escola.
• Lembre-se de entrar em contato conosco
após sua primeira aula, queremos saber como foi!
• Se você quiser comprar excursões, visite o
site www.clubesl.com, eles prepararão a viagem
para você e seus novos colegas na escola, independente da nacionalidade deles. Informe a empresa
que você é cliente Canada Intercambio e receberá
um desconto especial.
• Lembre-se de avisar na sua homestay seu horário de chegada e caso não for participar de alguma refeição avisá-los.

problemas
Ligue para nós e relate o problema. A maioria
dos problemas é causada por um erro na comunicação. Estamos aqui para resolver rapidamente
qualquer eventualidade.

CANADA INTERCAMBIO (VANCOUVER)
525 Seymour St. – 7th Floor
Vancouver, BC
V6B 3H7 Canada
(604) 568 0015

CANADA INTERCAMBIO (TORONTO)
20 Eglinton Avenue E, Suite 310
Toronto, ON Canada
M4P-1A9
(647) 350 1176 / (647) 340 1776

EM CASO DE EMERGÊNCIA :
Vancouver:
(604) 220-3946 / (778) 928-6196
Toronto:
(647) 471-5589 / (647) 987-1121

- Evite sair de casa com seu passaporte.
- Se você ficar no Canadá por mais de 6 meses, pode fazer uma carteira de identidade da
província que você estiver.
- Em caso de emergência médica, de incêndio
ou de polícia, LIGUE 911.
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MOMENTOS DE LAZER
Canadian Young Experience Group - Canada Intercambio, Julho/2014

A CANADA INTERCAMBIO
OFERECE UMA GAMA DE
OPÇÕES DE LAZER PARA VOCÊ
CURTIR TUDO O QUE O CANADÁ
TEM A OFERECER!

E

m Vancouver, temos parceria com a Club ESL, oferecemos
excursões para Vancouver, Montreal, Toronto, Niagara Falls,
Seattle, Whistler, Tofino, Victoria, Ottawa, Quebec City, Montanhas Rochosas e muito mais! Em bares e restaurantes você pagará, além do preço constante no cardápio a taxa do governo
(varia de acordo com a província, em torno de 12%). Diferente
do Brasil, é esperado dar gorjetas (tip) ao garçon 15- 20%. Utilize
sempre as famosas palavras mágicas: “please”, “excuse me”, “sorry”, “I would like to” ao invés de “I want” e você será bem atendido.
Isso vale para conversas na escola, em casa e na rua. Fale baixo e
procure não fazer barulho em excesso, os canadenses não vêem
isto com bons olhos. Abuse das palavras “please” e “thank you”
Lembre-se você está representando o Brasil!
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RESERVE sua programação
na chegada, com nossa
equipe, pois muitos programas tem vagas limitadas!
Baladas - Excursões de um dia Viagens completas pelo Canadá
de costa a costa!

Comida, bebida e fumo

Dirigindo no Canadá

O Canadá não tem uma culinária típica. Devido
ao grande número de imigrantes, sua cozinha é formada por pratos de várias nações.

Para dirigir no Canadá basta apresentar a carteira de habilitação expedida no Brasil. A regra, no entanto, é válida pelo período máximo de três meses,
se você for visitante. Se você tiver visto de estudante ou de trabalho poderá usar sua habilitação brasileira, junto com a habilitação internacional pelo
período do seu visto. Para evitar problemas, vale a
pena checar com associações como o Canadian
Automobil Association (CAA), as regras vigentes.

Se sair à noite para bares ou restaurantes que
ofereçam bebida alcoólica, você deverá apresentar
dois documentos de identidade com foto. Alguns
bares aceitam a carteira de motorista ou identidade brasileira. Casinos e bares que recebem muitos
estrangeiros costumam aceitar apenas o passaporte (original). Esteja preparado! A idade mínima para
frequentar estes lugares é de 19 anos. Nunca saia
andando pela rua ou de carro com bebidas alcoólicas abertas.
Bebidas alcoólicas em garrafas são vendidas em
lojas especiais, do governo, chamadas “Liquor Store”. É proibido beber na rua e menores de idade*
não podem entrar em bares. Por lei, não é permitido fumar em prédios públicos, no trânsito, em shoppings e na maioria dos restaurantes, pubs, boates,
estádios e casinos. Porém quase todos restaurantes
e outros estabelecimentos têm áreas designadas
para fumantes, tais como pátios ou áreas externas
aquecidas com lugares para sentar. Só fume em
áreas permitidas.

A sinalização é clara e as placas escritas em inglês, exceto na província de Quebec, onde o francês é a língua oficial. Para alugar um carro a idade
mínima, em geral, é de 25 anos e os preços variam
bastante, de acordo com a estação do ano, o tipo do
veículo e o período de locação. Ar condicionado e
rádio são itens comuns a qualquer modelo. A maioria
das locadoras conta com veículos hidramáticos.

*No Canadá são considerados menores de idade todos aqueles com menos de 19 anos.

Como o Canadá tem invernos rigorosos, os motoristas devem checar as condições das estradas e
da meteorologia antes da partida. Também é aconselhável procurar orientações quanto ao material
que deve ser levado no carro nesta época do ano
como pneus com travas ou correntes. A informação é fundamental para o caso de ocorrer alguma
emergência em decorrência do clima. Já no verão
a atenção deve estar voltada para os animais, como
ursos e alces, que podem cruzar a pista, sobretudo
em regiões da British Columbia.

Alunos Canada Intercambio nas Rocky Mountains, Junho/2014

Alunos Canada Intercambio nas Rocky Mountains, Junho/2014
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Souvenirs
Gostaria de enviar uma lembrancinha para alguém no Brasil? Cuidado, pois objetos com valor
acima de US$50 são sujeitos a pagar 60% de imposto. A lembrancinha pode ficar cara!

BCID / OPC

Perdeu o passaporte, e agora?
Em caso de perda do passaporte, você deverá
fazer um Boletim de Ocorrência na polícia e apresentar no Consulado brasileiro, juntamente com algum outro documento de identificação (RG, CNH,
título de eleitor ou Certidão de Nascimento).

Consulado do Brasil em Vancouver
666 Burrard Street, Suite 2020, Vancouver,
BC V6C 2X8
Atendimento ao público: segunda a sexta 9h30min às 11h30min
Email: cq.vancouver@itamaraty.gov.br
Fone: (604) 696 5311

Quem vai ficar em Vancouver ou Toronto por
mais de 6 meses, pode fazer uma identidade, a BC
Identification Card (BCID) ou a Ontario Photo Card
(OPC). O documento é bem simples de fazer, tem
validade de 5 anos e leva de 4 a 6 semanas para ser
entregue. Tendo uma identidade canadense você
não precisa ficar andando com o seu passaporte.
Visite nossas unidades de atendimento em Vancouver e Toronto para receber instruções de como
emitir esse documento.

Onde?
Vancouver - ICBC Driver Licensing Office, em Downtown. O centro mais próximo fica no subsolo do prédio Royal Centre na 1055 Georgia Street (também é
possível entrar pela Burrard Street, descer a escada rolante, fica ao lado esquerdo da praça de alimentação)
Toronto - Service Ontario - 777 Bay St. (entrar no
prédio da College Park, descer as escadas. Localizase próximo à Dollarama)

Quanto?
Taxa de CD$35

O que levar?
Passaporte com permissão de estudo e saber o endereço de onde está hospedado. A foto é tirada lá mesmo.

Dúvidas?
1-800-950-1498
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Consulado do Brasil em Toronto
77 Bloor Street West, Suite 1109 – Toronto,
ON – M5S 1M2
Atendimento ao público: segunda a sexta 9h às 13h
Email: info@consbrastoronto.org
Fone: (416) 922 2503
Se precisar recuperar sua permissão de estudo
ou de trabalho acesse: www.cic.gc.ca/english/information/applications/certcopy.asp Preencher os
formulários de acordo com o guia e efetuar o pagamento da taxa. Caso precise de ajuda podemos
indicar o contato de um Consultor de Imigração e
representante oficial da Imigração que poderá te
auxiliar mediante taxa para honorários.

Mantenha contato
conosco e traga
seus amigos!

Queremos manter contato com você! Vamos colocar
seu email em nosso banco de dados e manteremos
você informado de todas as novidades de nossa
empresa e do mundo do intercâmbio.

Indique nossos serviços para outras pessoas
de seu relacionamento.
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SEGURO DE SAÚDE
INTERNACIONAL

O SEGURO DE SAÚDE INTERNACIONAL
É UMA OBRIGATORIEDADE NO CANADÁ
E VOCÊ PODE SER SOLICITADO
A APRESENTÁ-LO NA CHEGADA,
NA IMIGRAÇÃO
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Guard.Me
O seguro de saúde “Guard Me” é feito com o
estudante ainda no Brasil. Você irá receber a fotocópia do formulário do seguro, que poderá ser solicitado pela imigração na hora de entrar no Canadá.
O cartão pode ser retirado mais tarde, pelo próprio
estudante, nos escritórios de Vancouver ou Toronto. Se estiver em outra cidade, o estudante receberá
o cartão no endereço da casa da família.
Todo e qualquer seguro de saúde oferece uma
cobertura dentro de condições pré-determinadas,
de acordo com o contrato de prestação de serviço do seguro de saúde. Você apenas terá direito a
reembolso nos casos identificados neste contrato.
Conheça seu seguro de saúde, suas limitaçõe e
como usá-lo antes que este seja preciso.

Procurando uma clínica
Caso você precise consultar um médico, procure uma clínica perto de você pelo link de busca:
www.guard.me. Na maioria das clínicas você não
precisa marcar consulta, apenas entregue para a
recepcionista seu passaporte e o cartão do seguro. Você deverá pagar pela consulta e solicitar posteriormente o reembolso. O formulário do seguro
deve estar preenchido pelo médico.
As clínicas no Canadá são com Clínicos Gerais,
então não se preocupe em ir direto em um especialista para tratar do seu sintoma. Caso você precise
tratar de um sintoma específico, o próprio clínico
geral irá encaminhar você a um especialista.
Caso seja necessário atendimento de emergência em hospital, nos finais de semana quando
a maioria das Walk-in Clinic estão fechadas, você
pode solicitar a cobrança e enviamos seu documento online para o Guard.me efetuar o pagamento do atendimento junto à clínica.
Em caso de emergência de/para o hospital ou
clínica médica, você terá direito a até $100 para o
custo do táxi, caso não puder usar transporte público. O valor é pago e reembolsado pelo seguro posteriormente, mediante comprovação por recibo.

Se você adquirir a cobertura do Guard.me por
6 meses ou mais, poderá fazer exame oftalmológico no valor de $100 (não emergencial). O seguro
oferece também cobertura de até $600 para atendimento odontológico emergencial.

IMPORTANTE: Não haverá cobertura do
plano caso ocorra acidente ocasionado
por bebida alcoólica ou droga.
Impreterivelmente ligue
para a Guard.Me se:
• Você precisar se internar
• Você precisar fazer exams de “CAT scans” ou “MIRI’s”
• Você precisar consultar um dentista
• Você precisar fazer alguma cirurgia

ATENÇÃO! NÃO É NECESSÁRIO TOMAR
VACINAS PARA ENTRAR NO CANADÁ!

Solicitando reembolso
Se você pagar por qualquer serviço lembre-se
de guardar os recibos originais para enviar junto
com seu formulário preenchido pelo médico. Desta
maneira você pode solicitar o reembolso. Para enviar os documentos para a Guard me, acesse o site,
www.guard.me, ou procure a Canada Intercambio.

Não esqueça
Se você pagar por qualquer serviço,
lembre-se de guardar os recibos originais
para enviar ao Guard.Me junto ao seu formulário de reembolso preenchido para avaliação do mesmo.

EM CASO DE EMERGÊNCIA
Vancouver: (+1) 778-928-6196 /
(604) 220-3946 / 604-354-0611
Toronto: (+1) 647-987-1121 /
647-471-5589 / 647-818-3011
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INFORMAÇÕES GERAIS
O Canadense
A primeira coisa que um intercambista precisa
saber ao chegar em outro país é que lá existem leis
e regras que precisam ser respeitadas.

Dicas:
• No skytrain ou em qualquer transporte público,
aguarde enquanto as pessoas saem antes de você
embarcar. Evite também manter a mochila nas costas. Atenção para as regras de boa educação e convivência ao utilizar os meios de transporte: volume de
voz adequado, manter a mochila à frente do corpo
e usar fone de ouvido ao utilizar aparelhos sonoros.
• Diferentes de nós brasileiros, os canadenses
não beijam no rosto quando se cumprimentam.
Podem dar apertos de mãos se não forem íntimos
ou um abraço rápido caso já tenham intimidade. O
aperto de mão deve ser firme, pois indica confiança. Lembre-se disso quando estiver indo para suas
entrevistas de emprego!
• Atenção quando usar escada rolante: o lado
esquerdo deve sempre ficar livre. Caso queira parar,
fique do lado direito, sem atrapalhar o fluxo.
• As pessoas aqui não comentam sobre as outras (a chamada fofoca). Comentários sobre vestimentas, aparência física ou até mesmo uma situação. Todos respeitam a individualidade e a cultura
uns dos outros.
• Quando descer do ônibus, atente-se para a
luz verde que fica em cima da porta. Assim que ela
acender é só dar um leve empurrão na porta e aí ela
se abrirá.
• Caso você tenha carteira de motorista no Brasil há mais de um ano, você pode dirigir no Canadá
durante três meses munidos de: Carteira de motorista brasileira, mais o passaporte;
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• Em avenidas e ruas que possuam faixa e sinal
de pedestre, os pedestres devem sempre atravessar
na faixa, respeitando o espaço e tempo dos veículos. Bem como o jaywalking, os descumprimento
dessa regra gera multa.

Bebidas e Drogas
É proibido fumar em lugares públicos, e o consumo de bebidas alcóolicas só é permitido em lugares licenciados. O uso de droga é ilegal no Canadá.
Os estudantes não devem usar drogas ou consumir
álcool em suas homestays; deve-se respeitar o ambiente familiar bem como os membros da família.
Assim sendo, esteja ciente das regras estabelecidas
no país para que não surjam situações como mudanças de residências por justa causa, sem direito a
reembolso. Fumar não é permitido na homestay. Se
você é fumante, peça autorização de sua família para
fumar do lado de fora da casa e obedeça as instruções. Nunca jogue a bituca de cigarro no chão.

Posse de maconha é crime?
Sim. A posse de maconha é um crime sob as
Controlled Drugs and Substances. A droga não
precisa ser sua, somente o fato de você estar em
posse dela vai te colocar em maus lençóis. Há exceções médicas.

Quais são as penalidades?
Para uma primeira condenação, se você portar
menos de 30 gramas, as penas máximas são uma
multa de CAD $ 1000 e/ou 6 meses de prisão.
Você também terá um registro criminal. Isto
poderá impedí-lo de viajar para outros países, e
você pode não mais se qualificar para certos empregos e/ou começar o processo de cidadania. E
pode até mesmo terminar sendo deportado.
As questões legais para este crime são complexas e uma acusação pode prejudicá-lo seriamente.

REGRESSO AO BRASIL
Saiba como declarar seus pertences adquiridos no exterior e também
como fazer compras no Duty Free dos aeroportos

C

onforme instruções da Secretaria da Receita
Federal, todos os viajantes procedentes do exterior
devem, no momento de sua entrada no Brasil,
prestar Declaração de Bagagem Acompanhada para
menores de 16 anos, devem prestar a declaração, o
pai ou o responsável.
São isentos: livros, folhetos e periódicos; roupas e objetos de uso ou consumo pessoal, doméstico ou profissional do viajante, de acordo com os
motivos da sua viagem outros bens adquiridos no
exterior, de valor total até US$500,00 nas viagens
aéreas ou marítimas, ou até US$ 150,00 nas viagens
terrestres, fluviais ou lacustres, desde que não tenha
utilizado essa isenção nos últimos trinta dias.
Se você ficar mais de 1 ano no exterior, tem direito a levar outros objetos para o Brasil. Consulte o Site
da Receita Federal: www. receita.fazenda.gov.br.

Free-Shop
Na partida ou na chegada ao Brasil, é possível
adquirir bens (uma grande variedade de produtos
importados) nas lojas Duty Free Dufry do Brasil espalhadas pelos grandes aeroportos internacionais
do Brasil.

Documentos necessários para comprar
Para comprar no Duty Free do Brasil basta apresentar a passagem aérea internacional/cartão de
embarque e passaporte.

Como pagar?
Quem pode comprar?
• Passageiro chegando do exterior, identificado
por documentação hábil, antes da conferência de
sua bagagem;
• Passageiro saindo do país, portador de cartão
de embarque ou de trânsito;
• Tripulantes de aeronaves em viagem internacional de partida.

As lojas Duty Free do Brasil também aceitam,
além das moedas estrangeiras, o pagamento de
suas compras em real feitos em dinheiro, cartões de
débito ou cartões de crédito. Você pode parcelar as
suas compras em até 5x sem juros. Os pagamentos
em moedas estrangeiras podem ser feitos em espécie, Travellers Checks ou nos cartões de crédito.
Para este tipo de pagamento, o valor é convertido
em dólares americanos ou em reais.
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Suporte local no Canadá
VANCOUVER

TORONTO

525 Seymour Street - 7th Floor
Vancouver - BC - V6H 3H7
(604) 568 0015
vancouver@canadaintercambio.com

20 Eglinton Avenue East - suite 310
Toronto - ON - M4P 1A9
(647) 350 1176 / (647) 340 1776
toronto@canadaintercambio.com

Escritórios no Brasil
SÃO PAULO

DISTRITO FEDERAL

RIO GRANDE DO SUL

São Paulo
Rua Dona Antônia de Queirós, 549
Sala 705 - Higienópolis/SP
CEP: 01307-014 / (11) 3151 5762
brasil@canadaintercambio.com

Brasília
SHIN CA 05 BL. B1 SL. 202
Lago Norte, Brasília/DF
CEP: 71503-505 / (61) 3030 5300
brasilia@canadaintercambio.com

Porto Alegre
Rua Padre Chagas, 270
Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS
CEP: 90570-080
(51) 3107-7272 / (51) 8205-4173
portoalegre@canadaintercambio.com

MINAS GERAIS

Caxias do Sul
Rua Pinheiro Machado, 2020 - sala 1204
Caxias do Su/RS
CEP: 95020-172 /(54) 3028 0222
caxiasdosul@canadaintercambio.com

Campinas
Rua dos Alecrins, 914
Sala 1101 - Cambuí/SP
CEP:13024-411 / (19) 3203 2190
campinas@canadaintercambio.com
ABC Paulista
Av. Kennedy, 3500, sala 602,
Santa Paula, São Caetano/SP
CEP: 09572-200 / (11) 3996-6440
abc@canadaintercambio.com

Belo Horizonte
Av. do Contorno, 7213, Lourdes
Belo Horizonte/MG
Cep: 30110-017 / (31) 3197 5005
bh@canadaintercambio.com

PARANÁ

Novo Hamburgo
Rua Domingos de Almeida, 338
Novo Hamburgo/RS
CEP: 93510-100 / (51) 3107 7272
valedosinos@canadaintercambio.com

Ribeirão Preto
Av. Antônio Diederichsen, 400,
Sala 1508, Ribeirão Preto/SP
CEP: 14020-250 / (16) 98800-8808
ribeirao@canadaintercambio.com

Curitiba
Al. Dr. Carlos de Carvalho, 655
Sala 1301, Curitiba/PR
CEP: 80430-180 / (41) 3022 2174
curitiba@canadaintercambio.com

RIO DE JANEIRO

SANTA CATARINA

MEXICO CITY

Rio de Janeiro
Rua Visconde de Pirajá, 414, Sala 612
Ipanema/RJ, CEP: 22410-002
(21) 2287 1436 / (21) 2522 1359
rio@canadaintercambio.com

Blumenau
Rua Nereu Ramos, 165,
Sala 804, Centro, Blumenau/SC
CEP 89010-400 / (47) 3209 0574
sc@canadaintercambio.com

Insurgentes Sur 730, Suite 208
Del Valle, Benito Juárez
México D.F. 03100 México
(55) 8000-6636 / 01 800 681 6737
mexicodf@canadaintercambio.com

Mexico | Loja

www.canadaintercambio.com
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