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A CANADA INTERCAMBIO

Gostaríamos de expressar a imensa gratidão a todas 
as lojas da Canada Intercambio, sem essa enorme 
equipe de profissionais competentes a nossa 
empresa não seria a mesma. Agradecemos também 
a todas as escolas e parceiros que tornaram possível 
nosso sucesso e a realização dos sonhos dos nossos 
alunos.

Gostariamos também de agradecer a todos os 
profissionais que participaram de todo o processo 
da Canada Intercambio Magazine, que acreditaram 
em nossa proposta e investiram tempo e carinho 
na realização de um sonho que se tornou realidade. 
Obrigado também a todos os alunos, que confiaram 
em nosso trabalho, e particularmente aos que 
disponibilizaram fotos e depoimentos para mais uma 
edição da Canada Intercambio Magazine.

A Canada Intercambio foi criada para viabilizar a 
realização de sonhos de pessoas! Nosso desejo 
é continuar construindo uma empresa séria, que 
se preocupa com cada detalhe do intercâmbio e 
proporcione uma experiência extraordinária ao 
nossos alunos.

Obrigada por escolher a Canada Intercambio.



EDITORIAL

5CANADA INTERCAMBIO | Study in Canada |

O QUE O CANADÁ PODE 
OFERECER A VOCÊ?

E
m 2003, cheguei ao Canadá e me deparei 
com uma realidade completamente dife-
rente à que eu estava acostumada. Um país 

multicultural, que recebe imigrantes do mundo 
inteiro. Um país seguro, limpo. Um país onde 
tudo funciona. 

Ao longo de minha trajetória como 
presidente da CANADA INTERCAMBIO, uma das 
perguntas que mais ouço de alunos e pessoas 
que conheço é: “O que o Canadá pode me 
oferecer?”. A verdade é que às vezes é difícil de 
responder, pois existe um contraste imenso com 
o Brasil e tudo que nosso país está enfrentando. 
É difícil para nós brasileiros entendermos o 
que significa viver em um dos melhores países 
do mundo, em uma das melhores cidades em 
qualidade de vida como Vancouver e Toronto. 
Por outro lado, se às vezes é difícil explicar, é 
muito fácil mostrar. Apresentar o Stanley Park, 
considerado o melhor parque urbano do mundo, 
explicar como funciona o sistema educacional 
canadense, que está entre os 10 melhores do 
mundo, tudo isso nos dá prazer. 

A verdade, é que o Canadá tem tudo para te 
oferecer; segurança, saúde, educação, estrutura, 
lazer... mas acima de tudo valores, ética, 
tolerância e cidadania. Nas próximas páginas, 
preparamos um material que vai esclarecer 
muitas de suas dúvidas sobre como funciona o 
intercâmbio canadense. Espero que você possa 
vir logo conhecer todas as maravilhas deste país, 
mas até lá, tenha uma ótima leitura.

rosa maria troes
presidente da

canada intercambio
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O PROCESSO DO 
INTERCÂMBIO

ESCOLHA O

FAÇA A SUA PASSAGEM

EMISSÃO

PROGRAMA IDEAL

MATRÍCULA AÉREA

DE VISTO
Nossos 

consultores vão 
te apresentar 

opções de curso, 
de formação, de 
hospedagem, de 
cidade e todos os 
fatores que você 

deve levar em 
conta ao fechar 
um intercâmbio. 

Com o programa 
definido, é hora 

de fechar sua 
matrícula, e nós 

auxiliaremos você 
em cada etapa. 

Preencha a ficha 
de matrícula, 

assine o contrato e 
efetue o primeiro 

pagamento.

Enquanto aguarda 
pela aprovação do 
visto, você pode 

fazer pesquisas de 
preço e reservar a 
passagem aérea. 

Quanto mais 
cedo adquiri-las, 
melhores tarifas 

você irá encontrar. 

Com a carta de 
aceitação em 

mãos, entraremos 
com o pedido 
de visto. Seu 
consultor te 

dará dicas para a 
documentação 
necessária e o 

encaminhará para 
um despachante. 
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SEGURO DE

SAÚDE

Como funciona um intercâmbio? Por onde começar? Quais são sas 
decisões a serem tomadas e em que momento isso deve ser feito? 

Confira o passo a passo que preparamos para você!

ACOMODAÇÃO 

PRÉ-EMBARQUE 
Antes de viajar 
seu consultor 

irá checar com 
você se toda a 
documentação 
está em ordem, 

tirar dúvidas 
sobre bagagem, 

imigração e 
passará dicas 

importantes para a 
sua viagem.

Agora, você 
deve solicitar o 

seguro de saúde 
internacional, 

que é obrigatório. 
A Canada 

Intercambio 
oferece a melhor 

cobertura do 
mercado, de até 
US$2 milhões.

Nesta etapa, 
você receberá a 
confirmação da 

sua acomodação, 
como datas e 
endereço,  e 
também as 

informações sobre 
o transfer de 

chegada. 

ÓTIMO! 
Agora você está pronto 
para viajar! E se tiver um 
problema durante a sua 
estadia, conte conosco, 
afinal um dos maiores 
diferenciais da canada 
intercambio é o fato de 
ela estar no canadá e te 
ajudar quando você mais 
precisa, tanto em nossas 
unidades de vancouver 
e toronto quanto com a 
nossa linha emergencial 
gratuita em português, 
exclusiva para nossos 
alunos. 

!
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C
om lojas pelo Brasil e unidades de 

atendimento em Vancouver e Toronto, o 

compromisso da Canada Intercambio é 

com você e com o seu sucesso. Mais que uma 

experiência no exterior, trabalhamos para que seu 

investimento gere resultados positivos em seu 

futuro, com a conquista de um novo emprego, seu 

amadurecimento pessoal, a busca por um curso 

de inglês ou uma nova vivência na terceira idade. A 

Canada Intercambio quer somar à sua vida e fazer 

com que você tenha um futuro de sucesso. 

1 APOIO INTEGRAL DURANTE O INTERCÂMBIO
 

Em nossas unidades no Canadá, 

dedicamos nosso tempo para solucionar 

situações inesperadas na vida do estudante, 

desde imprevistos com a escola, casa de família, 

uso de seguro saúde, ou mudança na data da 

passagem aérea. 

2 AS MELHORES ESCOLAS, OS MELHORES SERVIÇOS
 

O fato de estarmos no Canadá nos permite 

fazer um acompanhamento mais profundo 

sobre a atuação das escolas de nossos alunos. 

POR QUE ESCOLHER A  
CANADA INTERCAMBIO?

Com uma seleta lista de escolas parceiras nas 

principais cidades do país, todas credenciadas 

e reconhecidas internacionalmente como 

escolas de alta qualidade, a Canada Intercambio 

escolhe com cuidado seus parceiros, sempre 

pensando no desempenho do aluno. 

3 DEPARTAMENTO DE HOMESTAY

Todas as casas de Vancouver e Toronto 

são selecionadas e monitoradas por nosso 

departamento específico de HomeStay, o que 

tem garantido uma taxa de satisfação de 93% 

dos nossos alunos. Trabalhamos com opcionais 

que se encaixam às suas necessidades, como 

Casa de Família com inglês nativo, alimentação 

vegetariana e distância de downtown.

4 MAIS QUE UM TRANSFER, UMA RECEPÇÃO 

Os alunos de Vancouver e Toronto têm a 

opção de serem recepcionados no aeroporto 

por um membro da equipe Canada Intercambio 

que fala português e que lhe acompanhará 

até a sua homestay, tirando suas dúvidas e 

assessorando nas primeiras necessidades. 
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5 LINHA DE EMERGÊNCIA

Alunos da Canada Intercambio têm a sua 

disposição uma  exclusiva Linha de Emergência 

gratuita para utilizar no Brasil, Canadá e Estados 

Unidos, com atendimento em português, 24 

horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. 

6 O MELHOR SEGURO

Receba o seguro de saúde internacional 

com a melhor cobertura do mercado, de até US$ 

2 milhões. Garanta uma viagem tranquila, com 

seguro de qualidade e o nosso suporte e/ou 

acompanhamento pessoal em caso de urgência 

em visita médica ou hospitalar (7 dias por semana, 

para alunos de Vancouver e Toronto). 

7 ACOMPANHAMENTO PESSOAL

Alunos de Vancouver e Toronto recebem 

visitas periódicas de nossa equipe em sua escola. 

Especialmente interessante para que os pais 

tenham o acompanhamento e monitoramento 

do desenvolvimento e intercâmbio de seus filhos.

8 CARTÃO DE DESCONTOS

Todo aluno da Canada Intercambio 

recebe um cartão que dá descontos em lojas, 

restaurantes, salões de beleza e até hotéis. São 

centenas de estabelecimentos como Boston 

Pizza, KFC, Taco Bell, Forever 21, Guess, H&M e 

Tommy Hilfiger.

9 WELCOME PACKAGE

Nosso pacote de boas vindas contém 

mapas, flyers, nosso guia exclusivo com 

informações sobre sua cidade, atrações 

turísticas, dicas de passeios imperdíveis, onde 

comer, onde fazer compras e brindes exclusivos. 

10 HABILITAÇÃO DE CHIP

Imagine chegar no Canadá já com o chip 

de celular canadense em mãos? A Canada 

Intercambio oferece o serviço de compra e 

habilitação de chip, que pode ser recebido 

já no Brasil ou na chegada em Vancouver ou 

Toronto.
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PLANEJE SEU INTERCÂMBIO 

N
o Canadá, os feriados costumam sempre 

cair às segundas-feiras. Como toda escola 

começa às segundas, as aulas começam 

na terça-feira seguinte, em caso de feriado. Na 

semana entre o Natal e o Ano Novo, as escolas 

costumam entrar em recesso, sendo que cada 

instituição possui regras diferentes. 

Se você planeja viajar no fim do ano, con-

fira com o seu consultor o calendário da escola 

de sua preferência. Apesar de significar um dia a 

menos de aulas, um feriado também proporcio-

na tempo para fazer viagens mais longas, per-

mitindo que o estudante passe de três a quatro 

dias em um tour por cidades como Montreal, 

Toronto, Ottawa ou pela região das montanhas 

rochosas. Outra dica importante: ao comprar a 

sua passagem aérea, dê preferência por chegar 

ao destino no final de semana. 

FERIADOS NO CANADÁ

2016 2017 2018

01 Jan New Year’s Day
12 Fev Family Day
 Somente na província  
 de BC
19 Fev Family Day
 Somente nas  
 províncias AB, SK e ON
30 Mar Good Friday
02 Abr Easter
21 Mai Victoria Day
01 Jul Canada Day
06 Ago Civic Holiday
03 Set Labour Day
08 Out Thanksgiving Day
11 Nov Remembrance Day
25 Dez Christmas Day
26 Dez Boxing Day

01 Jan New Year’s Day
08 Fev Family Day
 Somente na província  
 de BC
15 Fev Family Day
 Somente nas  
 províncias AB, SK e ON
25 Mar Good Friday
28 Mar Easter
23 Mai Victoria Day
01 Jul Canada Day
01 Ago Civic Holiday
05 Set Labour Day
10 Out Thanksgiving Day
11 Nov Remembrance Day
25 Dez Christmas Day
26 Dez Boxing Day

01 Jan New Year’s Day
13 Fev Family Day
Somente na província de BC
20 Fev Family Day
 Somente nas  
 províncias AB, SK e ON
14 Abr Good Friday
17 Abr Easter
22 Mai Victoria Day
01 Jul Canada Day
07 Ago Civic Holiday
04 Set Labour Day
09 Out Thanksgiving Day
11 Nov Remembrance Day
25 Dez Christmas Day
26 Dez Boxing Day

o planejar seu intercâmbio, leve em consideração os feriados 
locais, que podem afetar seu plano de estudo.



O Greystone College é parte do ILSC Education Group, que há 25 anos oferece 
excelência no ensino de idiomas e conta com mais de 160 opções de cursos 
no Canadá, Austrália, Estados Unidos e Índia. Programas de estudo e trabalho 

também diisponíveis na ILSC Austrália.

www.greystonecollege.com

Com escolas em Vancouver e Toronto, o Greystone 
College tem doze anos de tradição no mercado 

canadense, formando alunos do mundo inteiro em 
programas com certificação internacional. 

•	 Oportunidade	única	de	experiência	de	
trabalho	internacional

•	 Cursos		profissionalizantes	nas	áreas	de	
Business	e	Turismo

•	 Visto de trabalho

•	 A	partir	de	26 semanas	de	duração

•	 Aulas	durante	o	dia	ou	à	noite

Estude e trabalhe 
no Canadá

O Greystone College ajuda você a realizar seu sonho! 
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ESTUDO + 
ESTÁGIO

F
azer um intercâmbio no exterior é uma ex-

periência que não só traz benefícios profis-

sionais, como também pessoais. Através da 

imersão em uma outra cultura, o estudante tem 

contato com um novo idioma, diferentes hábi-

tos, costumes, e tem a chance de estar em con-

tato com universidades e empresas estrangeiras 

que lhe podem ser úteis na carreira profissional. 

Bruna Marchioro, estudante do Rio 

Grande do Sul, sabia de todos esses benefícios, 

por isso escolheu o Canadá como cenário 

da sua aventura e a Canada Intercambio 

como a empresa responsável por ajudar-lhe a 

concretizar esse projeto.

UM PROGRAMA DE INTERCÂMBIO QUE 
TE FAZ VOAR MAIS ALTO!

NOSSA ALUNA

Bruna não tinha somente o aprendizado do 

inglês como objetivo do seu intercâmbio, e sim 

ganhar experiência internacional em Comércio 

Exterior, sua área de atuação. Para isso, com 

a ajuda da equipe da Canada Intercambio de 

Caxias do Sul, ela optou por matricular-se no 

curso International Trade Management, no 

Ashton College de Vancouver. O programa, com 

duração de 11 meses, permitiu Bruna estudar 

durante cinco meses e estagiar nos outros seis 

meses restantes. 

Uma vez matriculada no College, Bruna 

recebeu todo o suporte relativo à elaboração 

de currículo e à preparação para entrevistas de 
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estágio, já que, como aluna, ela passaria por 

todo o processo de contratação para, então, 

dar início ao estágio. O que Bruna não esperava 

era ser aceita em uma das maiores empresas do 

mundo, a Kuehne + Nagel. 

Multinacional de origem suíço-alemã, 

a empresa é líder mundial do segmento de 

gerenciamento logístico e atua em mais de 100 

países, empregando aproximadamente 55 mil 

funcionários em 900 escritórios. 

Através da experiência vivida, hoje Bruna 

consegue identificar algumas diferenças no 

ambiente de trabalho no Brasil e no Canadá. “Os 

canadenses são mais reservados no dia-a-dia 

dentro da empresa. A vida profissional e pessoal são 

muito bem separadas, enquanto nós brasileiros, 

criamos mais laços afetivos”, pontua ela. 

Saber lidar com a multiculturalidade, 

aperfeiçoar o inglês e ainda estagiar em uma 

empresa de reconhecimento mundial, foram 

só alguns dos benefícios obtidos por Bruna 

através do intercâmbio em Vancouver. “Aprender 

a adaptar-se ao novo e ao diferente. Esse foi 

meu desafio. Hoje, tenho como objetivo aplicar, 

em trabalhos no Brasil, todo o conhecimento 

adquirido no Canadá. O melhor de tudo? Trabalhar 

no escritório brasileiro da Kuehne + Nagel é, sim, 

uma possibilidade real”, comemora Bruna.

BRUNA MARCHIORO,  
ALUNA DA CANADÁ INTERCÂMBIO  
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CAMINHOS 

QUAL CURSO 
VAI TE LEVAR 
MAIS LONGE

ENTENDA QUAIS SÃO AS OPÇÕES DE 
INTERCÂMBIO QUE SE ENCAIXAM 
PERFEITAMENTE NO SEU PERFIL 

N
o passado, o intercâmbio mais popular 

era o High School, onde o aluno brasileiro 

estudava em uma escola de ensino médio 

estrangeira por até um ano. Com a globalização 

e a ascensão da economia brasileira, o 

intercâmbio de línguas se tornou popular e 

pessoas de todas as idades e classes estão 

estudando inglês em outros países.

Com um leque de opções especiais para 

universitários e profissionais, a Canadá Intercâmbio 

desenvolveu programas personalizados (e alguns 

exclusivos) para que o aluno tire o máximo proveito 

da experiência de intercâmbio, agregando mais 

valor ao seu currículo.       >>
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é hora de transformar

o seu futuro
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Para alunos com nível de inglês mais básico 
e com pouco tempo disponível, a melhor opção 
é a imersão total no inglês. Um curso intensivo, 
com 30 horas semanais, é o ideal.

Se o aluno tiver condições de agregar 
aulas em grupo com aulas particulares será 
ainda mais proveitoso, já que durante a aula 
particular o professor irá focar nas áreas que 
o aluno precisa desenvolver mais. Também é 
interessante optar por escolas que possuam 
classes menores, assim o professor poderá dar 
mais atenção para cada aluno.

CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Curso de inglês associado a um curso 

profissional em uma faculdade. Esse programa 
tem data de início fixa (geralmente em Setembro, 
Janeiro ou Abril). O aluno estuda inglês durante 
o dia e faz o curso profissional durante a noite 
ou finais de semana. Os cursos, normalmente, 
têm a duração de 12 semanas. 

DIPLOMAS E CERTIFICADOS
Para quem já tem inglês avançado e quer 

dar um “up” no currículo, existem diversas 
opções disponíveis. Cursos de um a seis meses, 
nas áreas de Administração, Marketing, Finanças 
ou diplomas de pós-graduação ou MBA, com 
duração de até dois anos.

INGLÊS PARA ÁREA ESPECÍFICAS
É uma excelente opção para quem já tem 

o nível de inglês intermediário/avançado e quer 
desenvolver o vocabulário com foco em sua 
carreira. As aulas têm como cenário o cotidiano 
do profissional, fazendo uma diferença 
considerável no retorno ao Brasil. O curso mais 
comum é com foco em business. Oferecido por 
várias escolas, é interessante para profissionais 
de qualquer área, já que envolve “etiqueta” no 
ambiente de trabalho, incluindo comunicação 
via e-mail e telefone, apresentação de projetos, 
estudos de caso e trabalhos em grupo. Com 
menor oferta e datas de início específicas,  
outras opções estão disponíveis como Direito, 
Medicina e Mídias Sociais.
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ESTÁGIO PROFISSIONAL
Para participar deste programa, o aluno 

deve enviar o currículo em inglês, para averiguar 

a demanda na área profissional específica e a 

probabilidade de conseguir um estágio na área. É 

necessário ter, no mínimo, dois anos de faculdade 

completos e, de preferência, alguma experiência 

profissional. O estágio é uma ótima oportunidade 

para obter experiência profissional no exterior, 

aprender o vocabulário da sua área de atuação 

em inglês, conhecer as práticas e tecnologias 

utilizadas no estrangeiro, além de aumentar sua 

lista de contatos profissionais. (Saiba mais sobre 
o programa de estágio profissional na pág. 32).

PRÉ-REQUISITOS:
• ANÁLISE DO CURRÍCULO EM  INGLÊS;
• DOIS ANOS DE FACULDADE;
• EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA  
 DE INTERESSE;
• TESTE DE NIVELAMENTO DE INGLÊS;
• ENTREVISTA COM A ESCOLA.

INTERCÂMBIO PERSONALIZADO
Para executivos de áreas variadas, a 

Canadá Intercâmbio recomenda programas 

personalizados, para maximizar os resultados 

durante o pouco tempo disponível. Aulas 

particulares garantem atenção individual, 

trabalhando as áreas que o aluno mais precisa, seja 

fala, escrita, vocabulário, leitura, compreensão 

ou redução de sotaque. Também é possível 

criar aulas com base na área profissional do 

aluno. O professor irá focar no que o estudante 

precisa aprender: apresentar um produto para 

empresários estrangeiros; comunicar-se em inglês 

durante vídeo conferências ou outras situações 

pertinentes ao cotidiano do profissional. É possível 

combinar aulas particulares com aulas em grupo 

ou criar pacotes fechados para empresas.
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HIGH SCHOOL DIPLOMAS E CERTIFICADOS

AS MATÉRIAS QUE O MEC RECOMENDA SÃO: 
MATEMÁTICA, CIÊNCIAS (QUÍMICA, FÍSICA OU BIOLOGIA), 
CIÊNCIAS SOCIAIS (HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS 
POLÍTICAS) E LÍNGUAS. 

O calendário escolar inicia-se em agosto, ou 
setembro e termina em meados de maio, ou 
junho.

EXISTEM CURSOS PARA QUASE TODAS AS ÁREAS 
PROFISSIONAIS.

Caso o aluno opte por fazer um módulo 
isolado, não receberá o diploma, mas receberá 
um atestado de participação.

O ENSINO MÉDIO, QUE É CHAMADO DE HIGH 
SCHOOL EM INGLÊS. É COMPOSTO PELAS 
SÉRIES 9 – 12, QUE EM INGLÊS CHAMAMOS 
DE GRADES. 
Para estudar na high school, o aluno precisa 
do inglês intermediário.

O aluno pode escolher em fazer no mínimo 
6 meses.

CURSOS EM ÁREAS VARIADAS. NORMALMENTE, 
PODEM SER FEITOS MÓDULOS ISOLADOS 
(OU SEJA, NÃO É NECESSÁRIO CONCLUIR O 
PROGRAMA COMPLETO).
Ter ensino médio completo e inglês 
avançado. Outros pré-requisitos podem ser 
solicitados pela escola.

A partir de 3 meses até 2 anos. Quando 
mais tempo de estudo, maior a certificação 
adquirida.



escolas mais tradicionais
de

Estude em uma das

Toronto! 
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ESTUDO & CO-OP PÓS GRADUAÇÃO

EXISTEM VAGAS DE ESTÁGIO PARA QUASE TODAS AS 
ÁRES PROFISSIONAIS. ESTÁGIOS NA ÁREA DE SAÚDE NÃO 
SÃO POSSÍVEIS, DEVIDO À LEGISLAÇÃO CANADENSE.

Mesmo após aprovado no programa, a vaga 
não é garantida, pois depende de uma série 
de variáveis: desempenho na entrevista, 
personalidade do aluno, nível de comunicação 
em inglês, área profissional, entre outros.

A DURAÇÃO PODE VARIAR ENTRE SEIS MESES A DOIS 
ANOS E MEIO, ISSO DEPENDE DO CURSO E DA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO.
A área de foco também pode variar entre 
Administração, Marketing, Finanças, entre 
outras. 

As aulas costumam iniciar nos meses de 
setembro, janeiro, ou maio e o quanto antes se 
preparar para matricular melhor.

ESTUDE INGLÊS DURANTE 50% DO TEMPO E 
FAÇA UM ESTÁGIO PROFISSIONAL DURENTE 
OS 50% RESTANTES.
Inglês intermediário/avançado, currículo em 
inglês, experiência profissional, entrevista.

No mínimo 8 semanas de estudo (Inglês) + 8 
semanas de estágio.

DESTINADO AS PESSOAS QUE JÁ TEM O CURSO 
UNIVERSITÁRIO CONCLUÍDO E DESEJAM TER 
UMA ESPECIALIZAÇÃO, OU FOCAR EM UMA 
DETERMINA ÁREA.
Nível de inglês avançado para acompanhar 
as aulas, comprovando com exames como 
TOEFL ou IELTS.

Diploma de bacharel em graduação, 
histórico de graduação universitária com 
boa média de notas.
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MBA UNIVERSIDADE

A DURAÇÃO PODE VARIAR ENTRE SEIS MESES A DOIS 
ANOS E MEIO, ISSO DEPENDE DO CURSO E DA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO.

A área de foco também pode variar entre 
Administração, Marketing, Finanças, entre 
outras.

EXISTEM CURSOS PARA QUASE TODAS AS ÁREAS 
PROFISSIONAIS.

O ideal é combinar o curso de Inglês com o 
curso de extensão universitária.

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION, QUE EM 
PORTUGUÊS SIGNIFICA: MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE 
NEGÓCIOS. CURSO DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS NA ÁREA 
DE ADMINISTRAÇÃO, ESTUDANDO MATÉRIAS DE FINANÇAS, 
CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, MARKETING, ENTRE 
OUTRAS. COMO O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO, O ALUNO 
INTERESSADO NA MBA DEVE TER O DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. 
Nível de inglês avançado para acompanhar as aulas, 
comprovando com exames como TOEFL ou IELTS. 
Diploma de bacharel em graduação, histórico de 
graduação universitária com boa média de notas.

SERIA O EQUIVALENTE A UMA MATÉRIA DE UM 
CURSO SUPERIOR. O ALUNO RECEBE ATESTADO 
DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO, MAS NÃO RECEBE 
UM DIPLOMA.
Inglês Intermediário/avançado.

Existem opções variadas, com cursos 
intensivos de uma semana, ou cursos uma 
vez por semana com duração total de três 
meses (ideal para fazer enquanto estuda 
Inglês).
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INGLÊS PARA CARREIRA PROGRAMAS PERSONALIZADOS

ADMINISTRAÇÃO, MARKETING, DIREITO, MEDICINA, 
MÍDIAS SOCIAIS, ÓLEO E GÁS, DESIGN, ENTRE OUTROS.

Essas aulas são de Inglês, com foco na área 
escolhida, onde o aluno irá aprender o 
vocabulário da área, em inglês.

EXISTEM CURSOS PARA QUASE TODAS AS ÁREAS 
PROFISSIONAIS.

Esse programa é personalizado para alcançar 
os objetivos do profissional, de acordo com 
suas necessidades.

AULAS DE INGLÊS COM FOCO EM UMA ÁREA 
DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA. AS AULAS PODEM 
SER EM GRUPOS DE ATÉ 12 ALUNOS. QUANTO 
MENOS ALUNOS, MAIOR A FLEXIBILIDADE PARA 
CONSTRUIR UM CURSO SOB MEDIDA PARA VOCÊ. 
Inglês intermediário/avançado. Experiência 
acadêmica ou profissional na área escolhida.

A partir de 2 semanas.

COMBINAÇÃO DE AULAS EM GRUPO, COM AULAS

PARTICULARES, OU PROGRAMA PERSONALIZADO

PARA GRUPOS PROFISSIONAIS.
Não há pré-requisitos. Disponível para todos 
os níveis. 

A partir de 2 semanas.

Yes
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5 segredos 
para escolher 
A ESCOLA DE 
INGLÊS IDEAL

M
uitas pessoas baseiam a escolha da 

escola de inglês no exterior, em fatores 

como: localização, tamanho da escola, 

preço, horas de estudo por semana e atividades 

culturais. Apesar de serem fatores importantes, 

não são determinantes para a escolha da 

melhor experiência educacional no exterior. Se 

você realmente quer levar a sério seus estudos 

para aprender um novo idioma, considere esses 

cinco segredos que irão lhe ajudar a escolher a 

escola certa.      >>

CONSIDERAÇÕES
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1 ACREDITAÇÃO DA ESCOLA*
Acreditação é um aspecto extremamente 

importante a ser considerado, já que irá garantir 

a qualidade da escola em relação a qualificação 

dos professores, grade curricular, instalações, 

metodologia, entre outros itens. Existem diversos 

tipos de acreditações, variando entre países, 

províncias e estados. Por exemplo, no Canadá, o 

Languages Canada é uma importante acreditação 

para escolas de idiomas no país. Mas também 

existem acreditações diferentes para cada 

província canadense, por exemplo, o EQA – 

Education Quality Assurance, garante a qualidade 

das escolas na província de British Columbia.Todas 

as escolas representadas pela Canadá Intercâmbio 

são acreditadas, facilitando a escolha para o aluno.

2 MIX DE NACIONALIDADES
É sempre interessante saber o mix de 

nacionalidades da escola, para que o aluno já tenha 

uma idéia do que irá conhecer. Por exemplo, alguns 

países tendem a ter mais ou menos estudantes 

asiáticos, latinos, árabes, brasileiros, ou europeus, 

com base na popularidade do destino, valor da 

moeda local, distância do país de origem, facilidade 

de obtenção de visto, etc. O ideal é que uma classe 

não tenha mais que 25% de alunos de uma mesma 

nacionalidade. Acontece que muitas vezes, as 

grandes agências do Brasil, vendem as mesmas 

escolas. Desta forma, as salas de aulas tendem a 

ter mais brasileiros. A equipe Canadá Intercâmbio 

está preparada para seleciona as melhores escolas, 

onde a porcentagem de brasileiros é mais baixa. 

Uma escola bem estabelecida, com presença 

ativa em diversos países, sabe da importância da 

diversidade de nacionalidades, e por isso, oferece 

um bom mix de estudantes. Cada nacionalidade 

possui facilidades e dificuldades com a língua nos 

quesitos pronúncia, gramática, entre outros. Você 

vai falar inglês com italianos, franceses, chineses, 

mexicanos, japoneses, coreanos, e por aí vai. Tire 

o máximo proveito do seu intercâmbio e aprenda a 

conviver com as diferenças!

3 FALE APENAS O IDIOMA ESTUDADO
A maioria das escolas possui a política de 

se falar apenas a língua que está sendo estudada, 

mas várias delas não reforçam essa política. 

Uma escola séria irá usar diferentes recursos 

para reforçá-la, como ocorrência, multa, 

suspensão ou perda do direito ao diploma, caso 

o aluno não cumpra com a regra. Apesar de 

parecer extremista, essa política irá ajudar você 

a aprender mais rápido.        

4 NÍVEIS
Prefira escolas que tenham estrutura de 

níveis clara, na qual o aluno pode desenvolver 

diferentes habilidades na velocidade certa. O 

ideal é ser testado constantemente, para avaliar 

o progresso do aluno. Normalmente, um teste 

por semana ou a cada 2 semanas é o ideal.

5 QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA
Mais importante que o tamanho da 

escola, é o número de alunos por classe. 

Normalmente, as escolas têm no máximo 15 

alunos por turma. Esse número é importante 

para garantir que o professor possa dar 

atenção necessária a todos os alunos, para 

que obtenham sucesso no programa. Turmas 

entre 6 a 8 estudantes são raras e geralmente 

mais caras, mas dão a oportunidade de 

participação ativa, especialmente para alunos 

em nível básico. Para quem tem pouco tempo 

para aprender, vale a pena investir em uma 

escola com classes menores. Também existe a 

possibilidade de combinar aulas em grupo, com 

aulas particulares, maximizando ainda mais os 

resultados de aprendizado.

 

 

*Acreditação 
é o reconhecimento formal, por um organismo 
independente especializado em normas técnicas 
daquele setor, de que uma instituição atende a 
requisitos previamente definidos e demonstra ser 
competente para realizar suas atividades com 
segurança.  
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INTERCÂMBIO 
AO QUADRADO

C
anadá Intercâmbio: Como você descobriu 

a Canadá Intercâmbio?

Carol: Entrei em contato com várias 

agências. Daí minha sogra, que é de Mococa, 

mesma cidade da Ana Laura (agente) da agência 

de São Paulo, me indicou a Canadá Intercâmbio. 

Na mesma semana, enviei um e-mail e fui visitar 

o escritório com meus pais.

Gabriel: Descobri a Canadá intercâmbio 

quando joguei no Google “intercâmbio no 

canadá” (risos). Foi o primeiro site que apareceu. 

Já tinha ido a uma outra “grande” agência, mas 

até hoje não recebi o orçamento.     >>

Carol Gazzi e Gabriel Dotti, ambos de São 
Paulo, têm histórias parecidas no que se 

refere a intercâmbio e estágio. A Carol chegou 
a Vancouver em janeiro de 2014 e terminou 
seu programa em novembro do mesmo ano. 

Já Gabriel, ficou de março de 2014 a março 
de 2015. O que os nossos intercambistas/

funcionários têm em comum?

ENTREVISTA
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Canadá Intercâmbio: Qual foi o curso 

escolhido para fazer no Canadá?

Carol: Escolhi um curso de inglês (ESL - English 

as a Second Language) na PGIC. Work and Study 

Program, com seis meses de estudo e outros 

seis de trabalho. Porém, meu inglês estava 

bem melhor do que esperava. Então, procurei 

a Canadá Intercâmbio e eles me indicaram um 

curso de Business Management na KGIBC. 

Gabriel: Apesar de ter feito bons anos de 

Cultura Inglesa no Brasil, achava que eu devia 

retomar o inglês, antes de fazer qualquer curso 

na minha área. Saí do Brasil com o visto de 

Estudo e Trabalho (ainda permitido na época), 

estudando ESL na VIC.

Canadá Intercâmbio: Você fez outro curso no 

seu período em Vancouver?

Carol: O curso de fotografia foi um sonho! 

A Langara é uma excelente faculdade. Esse 

curso me deu ainda mais inspiração para me 

especializar no meu hobby favorito!

Gabriel: “The role of the Director” na Langara. 

Já trabalho na área de televisão, rádio e cinema 

há mais ou menos 5 anos. Foi um privilégio 

ter aula com o Jonathan Tammuz, diretor de 

“Minotauro” e outros filmes.

Canadá Intercâmbio: Como surgiu a oportu-

nidade de estagiar na Canadá Intercâmbio e 

como foi essa experiência?

Carol: A Juliana, funcionária que exercia a 

mesma função que eu, foi morar em outra 

cidade e a vaga ficou aberta. Assim que soube, 

enviei um e-mail ao escritório manifestando 

interesse. Daí a Rosa, presidente da Canadá 

Intercâmbio, me chamou para uma entrevista 

e comecei a trabalhar em maio! Eu era 

responsável pelo suporte aos alunos localizados 

em Vancouver. Amava o que fazia! Fiz muitas 

amizades, algumas que levarei pra vida inteira.  

Gabriel: Conheci a Rosa em São Paulo. 

Depois de um mês que eu estava aqui em 

Vancouver, encontrei com ela num restaurante 

e fui agradecer por ter me ajudado a encontrar 

os cursos e tal. No outro dia, recebi uma 

mensagem pedindo que eu fosse até a agência 

e fui contratado.Eu cuidava das redes sociais, 

gravava vídeos de depoimento de alunos e 

atividades oferecidas pela agência. A sensação 

de saber que você, como parte da empresa, 

realiza sonhos todos os dias é muito boa.

Canadá Intercâmbio: Faça um balanço da sua 

viagem.

Carol: Esta viagem foi sem dúvida a experiência 

mais intensa que já vivi. Muito mais que inglês ou 

conteúdo acadêmico, durante um intercâmbio 

vivemos uma fase de auto-conhecimento e 

passamos a enxergar o mundo de outra forma. 

Voltar ao Brasil foi bem especial também: 

abraçar minha família, namorado e dizer o 

quanto os amo “never felt so good”! Deixei o 

Canadá com a sensação de missão cumprida. 

Sobre a Canadá Intercâmbio, todo trabalho é 

feito com muito carinho, com muito amor e 

especialmente para aquele aluno específico. 

Eu gostaria muito de agradecer a essa agência 

por ter realizado um sonho desde pequena 

e especialmente a Rosa por ter me dado essa 

oportunidade. 

Gabriel: Foi um ano de muitas conquistas 

e superações. Ter conhecido a Canadá 

Intercâmbio foi um presente também. Eu vi 

de perto como os alunos são tratados, como 

a Rosa se preocupa e faz de tudo pelo bem 

deles.Sou muito grato a tudo que a agência 

fez por mim,como aluno, como funcionário, 

as oportunidades e benefícios que tive. Estou 

voltando para o Brasil para trabalhar na minha 

área, que é o que eu amo e que sinto muita falta, 

mas tenho um respeito muito grande por essa 

empresa que cuidou tão bem de mim. Indico 

de olhos fechados. Obrigado Rosa, Eduardo, 

meninas de Vancouver e Toronto, todos os 

agentes das várias lojas do Brasil, Canadá e 

México, que foram fundamentais no meu 

trabalho. Vida longa à Canadá Intercâmbio.
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intercâmbio de
high school

Q
uem nunca assistiu pelo menos um dos 

diversos filmes que se passam dentro de 

uma High School? Estruturas modernas 

e apoio ao esporte e às artes são alguns 

fatores que chamam atenção nas escolas, 

principalmente na América do Norte e Europa.

Estudar por um semestre ou um ano 

acadêmico em uma High School, se tornou cada 

vez mais comum entre adolescentes brasileiros. 

Um programa que dá muito certo, tem uma 

excelente relação custo-benefício, onde você 

aprende a língua e volta amadurecido.    >>

COLEGIAL NO EXTERIOR:  
UMA MATÉRIA COMPLETA  

COM TUDO SOBRE HIGH SCHOOL

ENSINO MÉDIO NO CANADÁ
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DIFERENÇA ENTRE O ENSINO 
MÉDIO BRASIL X CANADÁ

O ensino secundário em países de língua 

inglesa é chamado High School e é composto 

pelos 4 últimos anos escolares (séries 9ª a 12ª, 

chamadas, em inglês, grades).

No Brasil, o foco no ensino médio é a 

preparação do aluno para passar no vestibular e 

ingressar em uma boa universidade. É necessário 

estudar a fundo uma gama maior de matérias 

obrigatórias. Já no Canadá, as escolas têm 

foco prático, para vida pessoal, profissional 

e acadêmica. Como não existe vestibular, as 

universidades avaliam os alunos pelo desempenho 

escolar durante os últimos 4 anos do ensino 

médio (High School), além de atividades extra 

curriculares, como trabalhos voluntários e 

projetos desenvolvidos ao longo desses anos. 

GRADE CURRICULAR
Ao contrário das escolas no Brasil, que 

possuem uma grade curricular fixa e obrigatória 

para todos os alunos, as High Schools no Canadá, 

EUA, Europa e Oceania oferecem um currículo 

mais flexível. Além das matérias obrigatórias, o 

estudante escolherá algumas matérias de acordo 

com suas habilidades e áreas de interesse.

Com isso, o intercambista tem a oportuni-

dade de estudar fotografia, marcenaria, dança, 

futebol, cinema, moda ou culinária, incomuns 

na grade curricular de escolas brasileiras.  >>
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e o ano acadêmico, 10 meses. O Spring Break 

(férias de primavera) acontece por duas sema-

nas, geralmente no mês de março. Na época de 

Natal e Ano Novo, o aluno também terá duas 

semanas sem aula.

VANTAGENS DO HIGH SCHOOL
O programa de High School apresenta uma 

série de vantagens que não estão presentes em 

outros programas de intercâmbio no exterior.

Uma das principais vantagens é a imersão 

na cultura local. O percentual de estudantes 

estrangeiros em uma High School, geralmente 

não passa de 10%. O contato com estudantes 

nativos da língua e com a família onde o aluno 

ficará hospedado, é a oportunidade ideal para 

conhecer de perto aspectos importantes de sua 

cultura, além de praticar o idioma. No entanto, 

também é possível que o intercambista conheça 

e faça amizades com outros alunos estrangeiros.

A estrutura da High School em países 

como Canadá, EUA e Inglaterra, é comparável 

a de universidades nestes países. São oferecidos 

modernos recursos tecnológicos, apoio incon-

dicional à prática de esportes e artes, com qua-

dras, teatros de primeiro nível e flexibilidade para 

montar os horários com as classes escolhidas. 

Devido ao menor número de matérias por se-

mestre, os alunos têm mais tempo para o curso, 

aprofundando mais em cada matéria. Quanto 

mais cedo o aluno imerge em um progra-

ma de intercâmbio, menor será a 

presença do sotaque em sua 

pronúncia. O intercâm-

bio High School permite 

que o aluno desenvolva 

bem o inglês, obten-

do pronúncia limpa, 

com sotaque quase 

imperceptível.

Muitos estudantes locais acabam não 

ingressando em universidades após a conclusão 

do ensino médio e entram no mercado de 

trabalho com conhecimento técnico de uma 

destas ou de várias outras áreas.

      

EQUIVALÊNCIA DE ENSINO
O governo brasileiro reconhece como 

válido o estudo de pelo menos um semestre 

no exterior, e seus consulados e embaixadas 

realizam a convalidação do histórico escolar. 

Com este documento, o estudante pode validar 

suas notas na High School no exterior, para que 

não perca o ano ou semestre no Brasil.

 Contudo, cabe à escola no Brasil acei-

tar esta validação do estudo. Algumas escolas 

podem exigir um determinado número de ma-

térias a serem cursadas no exterior e até provas 

de determinadas matérias no retorno do aluno 

ao Brasil. Converse com o diretor da sua escola 

para obter mais detalhes.

A recomendação do MEC (que não é 

obrigatória) é que o intercambista estude pelo 

menos uma matéria de cada um dos seguintes 

grupos em destaque.

Vale salientar que o conteúdo destas 

matérias é geralmente diferente do que o 

intercambista aprende no Brasil. Por isso, o 

intercâmbio deve ser encarado como uma 

experiência intercultural e não somente 

acadêmica.

CALENDÁRIO ESCOLAR
No hemisfério Norte, 

o calendário escolar tem 

início em setembro e 

termina em junho. O 

semestre acadêmico 

tem duração apro-

ximada de 5 meses 

Matemática: 
Álgebra, Geometria 

ou Cálculo.

Ciências: 
Química, Física ou Biologia.

Ciências Sociais:
História, Geografia, Ciência Política.

Línguas: 
pode ser a língua nativa do país ou 

qualquer língua estrangeira,  
incluindo Literatura.

Educação Física.
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PASSO A PASSO PARA 
PROGRAMA DE HIGH SCHOOL

1 
Agende uma entrevista com um consultor 

educacional, em uma de nossas lojas;

2 
De acordo com a recomendação de 

nossos consultores, iremos indicar a 

melhor opção de programa para você;

3 
Caso seja exigido pelo programa, você 

deverá realizar um teste de nivelamento 

do idioma;

4 
Preencha o formulário de inscrição e 

anexe os documentos extras exigidos 

pelas escolas como histórico escolar  

 (traduzido para o inglês), carta de  

 recomendação de professor e fotos;

5 
Após receber a aprovação da matrícula 

pela escola, efetue o pagamento do 

programa;

6 
Emissão do Visto;

7 
Emissão da passagem aérea;

8 
Orientação pré-embarque para pais e 

estudantes, com apresentação da casa de 

família;

9 
Embarque;

10 
Chegada em seu destino e início das 

aulas.
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ENSINO SUPERIOR

NO CANADÁ

E
nquanto no Brasil os cursos de graduação 

são os mais populares, no exterior existe 

uma infinidade de opções para cursos 

profissionalizantes, com as mais variadas durações 

e certificações. Vários jovens e adultos optam por 

fazer cursos de curta duração para já se inserirem 

no mercado de trabalho, sem necessidade de 

completar quatro anos de estudo.

Esses cursos podem ser uma excelente 

oportunidade para você, seja como uma especia-

lização, ou como um complemento acadêmico 

em sua área profissional. Uma certificação no ex-

terior sempre conta pontos no currículo.    >>

Aprenda quais são as 
certificações disponíveis 

e comece a planejar o seu 
intercâmbio.

JOVEM PROFISSIONAL
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É preciso ter os requisitos básicos para 

participar de um programa de intercâmbio 

como esse. Cada escola tem regras específicas, 

mas é comum que o aluno tenha no mínimo 

19 anos de idade, ensino médio completo e 

inglês avançado. A maioria das escolas pede a 

pontuação em exames como TOEFL, IELTS ou 

CAEL, para comprovar o nível de inglês. (Saiba 

mais sobre os exames de proficiência na pág.43)

DIPLOMA & CERTIFICATES: 

Cursos com duração de até dois anos, 

onde o aluno recebe um certificado ou diploma. 

Estas certificações não possuem equivalência 

exata no Brasil.

DIPLOMA OF TECHNOLOGY: 

Geralmente com duração de dois 

anos, seria o equivalente a um diploma de 

tecnólogo no Brasil. Com carga horária 

intensiva, essa opção é ideal para alunos que 

estão embarcando em uma área profissional 

nova, onde o estudante possui pouco 

conhecimento.

BACHAREL:

É o programa de graduação mais popular 

no Brasil. No exterior, existe a opção de já se 

especializar em uma área específica, caso o 

aluno se interesse. Após terminar o bacharelado, 

o aluno pode optar por uma certificação a mais: 

minor ou major. Minor significa que o aluno fará 

mais quatro matérias em uma dada área. Major 

são oito matérias a mais.

Para pós-graduação, mestrado, douto-

rado e phD as características são similares às 

oferecidas no Brasil. Para esses programas, as 

escolas são mais exigentes em relação aos pré-

-requisitos necessários.

Miguel Filho, 
cliente Canada 

Inttercambio
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CERTIFICATE
AND DIPLOMA

DIPLOMA OF
TECHNOLOGY

BACHELOR
DEGREE

MINOR
BACHELOR +4

MATÉRIAS 

GRADUATE MAJOR
BACHELOR +8

MATÉRIAS 

MASTERS

M+ 1 OU
2 ANOS

BA+1 OU
2 ANOS

4 ANOS

2 ANOS

3 MESES A
2 ANOS

DOCTORIAL/PHD

A agência da 
Canadá Intercâmbio 
fica a duas quadras 

da escola que eu 
frequentava, bem no 

centro da cidade.



50 | Study in Canada | CANADA INTERCAMBIO

Fiz intercâmbio de três meses e meio, 

em Vancouver. A escola onde fiz o curso de 

inglês foi muito boa, com aulas para todos 

os níveis, do mais básico ao avançado, que 

chamam de uma preparação para o College. 

Por ser uma escola que tem alunos de culturas 

diferentes,pude fazer amigos de diversas partes 

do mundo: México, Japão, Coréia do Sul, Arábia 

Saudita,Venezuela e etc.

Minha host family também foi muito 

atenciosa comigo, desde o dia que cheguei, não 

tive nenhum problema com eles.

A agência da Canadá Intercâmbio fica 

a duas quadras da escola que eu frequentava, 

bem no centro da cidade. Era ótimo, pois 

sempre que precisava era só ir na agência e tirar 

todas as minhas dúvidas.

Enfim, a cidade de Vancouver foi tudo que 

eu esperava! É segura, organizada, tem muitos 

lugares lindos para conhecer, desde praias, 

até parques e montanhas... Eu não poderia ter 

escolhido cidade melhor!

VANCOUVER
SS – ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT AND 

E-COMMERCE
CERTIFICADO - 1 ANO

ARC – INTERNATIONAL TRADE MANAGEMENT
DIPLOMA - 6 MESES

ARC – HOSPITALITY & BUSINESS SKILLS PRACTICUM
DIPLOMA - 6 MESES

ASC – SALES & MARKETING
DIPLOMA - 6 MESES

AI – CULINARY ARTS
CERTIFICADO – 6 MESES

TORONTO
SC – PROJECT MANAGEMENT

PÓS GRADUAÇÃO - 1 ANO

SC - JORNALISMO - NOVAS MÍDIAS
PÓS GRADUAÇÃO - 1 ANO 

LSB – BUSINESS AND TECHNOLOGY
DIPLOMA DE 2 ANOS

UCCBT – CABIN CREW / FLIGHT ATTENDANT
CERTIFICADO – 20 SEMANAS

SC - ENGENHARIA MECÂNICA
TECNOLÓGO - 2 ANOS

A Canada Intercambio possui parceria com uma seleta lista 
de instituições de ensino superior no Canadá. Confira:

Você
fica
bem
aqui!

Para encontrar a escola canadense
certa para você, visite:

studyuppercanada.ca/find-your-school

22 escolas de ensino médio, cada uma com programas
e oportunidades únicas: Existe um lugar para cada

estudante na Upper Canada.

Escaneie aqui!

Aonde você pertence?



Você
fica
bem
aqui!

Para encontrar a escola canadense
certa para você, visite:

studyuppercanada.ca/find-your-school

22 escolas de ensino médio, cada uma com programas
e oportunidades únicas: Existe um lugar para cada

estudante na Upper Canada.

Escaneie aqui!

Aonde você pertence?
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INTERCÂMBIO
EM FAMÍLIA 

F
amília Castro: Rodrigo, Renata, Giulia e 

Gabriel, toparam a aventura de embarcar 

em um intercâmbio de um ano em 

Vancouver para estudar inglês e viver momentos 

inesquecíveis juntos.

“Em família, decidimos pelo período fora 

do Brasil e o Canadá surgiu como a melhor 

opção em praticamente todos os aspectos 

analisados”, comenta Rodrigo. A Família Castro 

sabia o longo planejamento que estava por vir 

e, para garantir que tudo ocorresse da maneira 

esperada, contaram com a agência em todas as 

fases da organização da viagem.    >>

sozinho é bom,
 Acompanhado é ótimo!

família
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Renata, 38 anos, jornalista; Rodrigo, 36 anos, 
gestor  de marketing e comunicação; Giulia, 

15 anos, e Gabriel, 10 anos, estudantes

A Canadá Intercâmbio trabalha com um 

programa exclusivo para famílias que desejam 

aprender juntos um novo idioma.

A equipe oferece assessoria em relação à 

acomodação, aluguel ou compra de carro, uso de 

telefones, escolha de escola de ensino fundamental 

e médio para os filhos e escolas de inglês básico à 

profissionalizante para os pais, transfer de chegada 

e saída do país, entre outros serviços e benefícios.

Curtir momentos incríveis juntos em um 

novo país, parece a forma ideal para pais que 

desejam viver um período no exterior, mas não 

querem se afastar da família. Já para os filhos,é 

uma chance única de encarar os desafios de 

um programa internacional, contando com a 

companhia e segurança dos seus pais. Assim, 

no futuro, eles podem embarcar em uma nova 

aventura, só que dessa vez sozinhos.

Giulia, 15 anos, está cursando High 

School: “Estudar no Canadá é incrível! Eu posso 

escolher algumas das matérias para cursar. Eu 

já tive aulas de culinária e artes e também já fui 

assistente da professora de Educação Física em 

aulas para alunos com deficiências. Eu adorei!”, 

comemora Giulia.

Gabriel, 10 anos, cursando Elementary 

School: “Eu tenho bastante amigos de diferentes 

países: Sérvia, Filipinas, Hungria, Índia, e claro, 

do Canadá. No início, eu conseguia conversar 

pouco, mas eu brincava com eles e jogava 

bola. Depois, nós já conversávamos bem mais.”, 

explica o pequeno Gabriel.

PARA A FAMÍLIA CASTRO NÃO MUDOU 
APENAS O PAÍS, A LÍNGUA, A CULTURA, MUITO 
ALÉM MUDOU TOTALMENTE A ROTINA. 

Os Pais Rodrigo e Renata estudavam 

inglês no centro de Vancouver e os filhos em 

Burnaby, uma distância de 45 min de Skytrain, 

para melhor localização para os filhos os pais 

também decidiram morar em Burnaby.

Pela manhã os filho iam para a escola e os 

pais para Vancouver.

Ao final da aula de inglês ao retorno para 

Burnaby os pais Renata e Rodrigo encontravam 

os filhos para irem juntos para a casa.

Um dos maiores medos dos pais 
eram deixar os filhos se dirigirem a 
escola sozinhos porém isso após uma 
semana passou pois eles viram o tão 
seguro que é Vancouver.

Essa aventura em Vancouver segue até 

2015, quando a família voltará para o Brasil, 

cheia de boas histórias e muita experiência na 

bagagem.

Ficou contagiado com a história dos 

Castro? Então, comece a planejar a sua viagem 

em família também. O Canadá espera por vocês 

e nós, da Canadá Intercâmbio, sabemos como 

levá-los até lá da melhor forma!



International Insurance
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mais do que 
um curso 
de inglês

N
ão é novidade que o mercado busca por 

profissionais que falem uma segunda 

língua. Com a alta da economia brasileira 

e a conveniência de se fazer um intercâmbio, o 

número de brasileiros viajando ao exterior para 

aprender um idioma tem crescido bastante. Com 

tanta demanda, as escolas estão aprimorando seus 

cursos e trabalhando com professores experientes  

no mercado para oferecer programas especiais 

para cada perfil de aluno.

Descubra como aliar intercâmbio 
e aperfeiçoamento profissional.

CAREER COLLEGE
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1
É o caso da SEC (Study English in Canada), que 

possui unidades em Vancouver e Toronto. A 

escola é parceira do UCCBT (Upper Career 

College of Business & Technology), e permite que 

os alunos estudem inglês, num primeiro momento, 

seguido por programas relacionados ao mercado 

de Administração, Marketing ou Hotelaria, em uma 

instituição de ensino superior. Além da diversidade 

de opções de cursos, os programas podem 

ser combinados com experiência de estágio 

profissional ou trabalho casual.

2
Para alunos que estão planejando um 

intercâmbio longo, a PGIC (Pacific Gateway 

International College), escola em Vancouver, 

oferece uma variada seleção de matérias eletivas 

que cobrem diversas áreas, prometendo aulas 

dinâmicas que vão focar em diferentes habilidades. 

Quanto mais alto o nível do estudante, maior 

a seleção de matérias disponível. Algumas das 

opções incluem: Inglês com foco em Hotelaria; 

como procurar emprego; escrita acadêmica; 

escrita técnica; habilidades em negociação; 

atualidades; entre outras. Além da variada gama 

de matérias para o aluno escolher, a PGIC oferece 

ainda oficinas gratuitas, após as aulas, onde os 

interessados participam de várias atividades em 

grupo, sob o comando de um professor. As 

oficinas possuem temas diversos, como: redução 

de sotaque, clube de conversação, oficina de 

gramática, entre outros.

3
Com o intuito de focar na área profissional, 

a VanWest College oferece o certificado 

de inglês para negócios: BULATS (Business 

Language Testing Service), idealizado pela 

Universidade de Cambridge, amplamente 

reconhecido, e utilizado por empresas de mais 

de 30 países para recrutamento, treinamento, 

benchmarking e desenvolvimento de pessoal. 

Uma oportunidade excepcional para os alunos 

combinarem o aprendizado do vocabulário para 

negócios.

Por  que  ecsl's ?  
Pathway para Universidade e College

Pathway - Universidade & College (Imigração)

Comunicação em Inglês 

Inglês para Business

Ensinando inglês para jovens estudantes 

Preparação para IELTS

Preparação Masters

Programas:

“A ECLS me preparou tanto para a 

universidade quanto para o mercado 

de trabalho no Canadá. Estudar na 

província de Nova Scotia me ajudou 

a fazer deste lugar, meu novo lar. 

Eu imigrei para o Canadá!”

- - Karime Meza-

“A ECSL tem professores de alta 

qualiicação e sempre prontos a ajudar. 

Meu inglês agora é  uente e tenho um 

bom trabalho em Halifax por causa do 

meu visto de residente permanente. 

Eu amo viver no Canadá!”

- H. J- H. Jeong -

1 2
Educação
Canadense de
alta qualidade

Possibilidade
de imigração
no futuro

• Inglês geral

• Inglês para negócios

• Inglês para o mercado de   trabalho

• Inglês acadêmico

• Preparatório para exames (TOEFL,  
Cambridge, IELTS)

• Aula particular

Cursos oferecidos pela UCCBT

Cursos oferecidos pela SEC

• Inglês Geral

• Inglês para negócios

• Powerspeaking

• Preparatório para exames (IELTS, TOEIC, 
TOEFL, Cambridge PET, FCE e CAE)

• Curso para comissário de bordo

1

2

3

• Administração de negócios

• Metodologia no ensino de inglês para 
crianças

• Metodologia no ensino de inglês para 
adultos

• Compreendendo o mercado de 
trabalho internacional

• Bussiness English

• Medical English

Cursos oferecidos pela PGIC

Cursos oferecidos pela VanWest
• Inglês Geral

• Inglês para negócios

• Preparatório para exames (Cambridge 
PET, FCE, CAE e BULATS)

• Inglês acadêmico

• Aulas particulares
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Por  que  ecsl's ?  
Pathway para Universidade e College

Pathway - Universidade & College (Imigração)

Comunicação em Inglês 

Inglês para Business

Ensinando inglês para jovens estudantes 

Preparação para IELTS

Preparação Masters

Programas:

“A ECLS me preparou tanto para a 

universidade quanto para o mercado 

de trabalho no Canadá. Estudar na 

província de Nova Scotia me ajudou 

a fazer deste lugar, meu novo lar. 

Eu imigrei para o Canadá!”

- - Karime Meza-

“A ECSL tem professores de alta 

qualiicação e sempre prontos a ajudar. 

Meu inglês agora é  uente e tenho um 

bom trabalho em Halifax por causa do 

meu visto de residente permanente. 

Eu amo viver no Canadá!”

- H. J- H. Jeong -

1 2
Educação
Canadense de
alta qualidade

Possibilidade
de imigração
no futuro
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Intercâmbio 

legal

D
esde 2013, a Canada Intercambio 

disponibiliza programas de intercâmbio 

exclusivos para profissionais na área 

jurídica. Esses programas incluem cursos de 

inglês com foco no aprendizado do vocabulário 

legal e cursos de estudos legais em instituições 

superiores canadenses. Além disso, os alunos 

visitam universidades e cortes canadenses, onde 

eles podem, inclusive, assistir julgamentos.  >>

PARCERIA ENTRE A 
CANADA INTERCAMBIO E CAASP 

LANÇA CURSOS PROFISSIONAIS DA 
ÁREA JURÍDICA

INGLÊS PARA CARREIRA
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Após a realização de dois intercâmbios 

com a Canadá Intercâmbio, a advogada paulista, 

Rosimeiri de Fátima Santos, recomendou a 

agência para todos os colegas de trabalho. 

Rosimeri vislumbrou que mais valores poderiam 

ser agregados a essa experiência positiva: 

“Percebi que poderia levar aos colegas algo 

diferenciado para aprender inglês e conhecer 

a vida no Canadá”. A partir dessa sugestão, 

uma nova parceria foi firmada entre a Canadá 

Intercâmbio e a Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo (CAASP), um órgão da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São 

Paulo. 

Fábio Romeu Canton Filho, presidente da 

CAASP, salientou que “o Canadá tem um dos 

principais IDH do mundo há muitos anos. E a 

Canadá Intercâmbio tem larga experiência nisso, 

certificação própria, além de ser autorizada pelo 

governo do Canadá.”

Os programas de intercâmbio da Canadá 

Intercâmbio, foram desenvolvidos exclusiva-

mente com instituições de ensino canadenses. 

As inscrições podem ser feitas tanto por pro-

Estude em uma escola de idiomas, 
com aulas de inglês geral pela 
manhã e aulas de Legal English no 
período da tarde. 

Estude em uma instituição de 
ensino superior, com aulas de Legal 
English ou Direito Empresarial para 
Gestores, em horário integral.

Cursos sob medida para atender 
às necessidades do profissional, 
com turmas reduzidas (máximo 4 
alunos) ou aulas particulares. 

Legal English ExpressLegal English Professional Legal English Executive

fissionais da área, como por grupos de uma 

mesma empresa. A Canadá Intercâmbio dis-

ponibiliza três modalidades de curso: Legal En-

glish Professional, Legal English Express e Legal 

English Executive, em Vancouver e Toronto. A 

duração dos cursos varia de uma a quatro se-

manas, dependendo da modalidade escolhida.

Uma das associadas ao CAASP, a advogada 

Telma Rodrigues, fechou com o escritório de 

São Paulo da Canadá Intercâmbio um programa 

para estudar inglês em Vancouver. Ela ressaltou 

que a vantagem de estudar inglês em um país 

onde esta é a língua nativa, é que o aprendizado 

estende-se além das salas de aulas. Telma 

ressaltou que é importante qualificar-se para 

o mercado e que o inglês é atualmente uma 

das ferramentas mais requisitadas em todos 

os campos profissionais. A experiência foi tão 

produtiva, que a advogada pretende voltar para 

o Canadá.

Caso tenha interesse em um dos 

programas jurídicos, agende uma visita na 

agência da Canadá Intercâmbio mais próxima 

de você.

Se você está interessado em um programa com foco na área jurídica, entre 
em contato com a Canadá Intercâmbio mais próxima de você
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Viva a melhor
experiência

aprendendo um novo

idioma.

  BLI oferece para você:

Cursos de imersão em Inglês e Francês de 15, 
20, 25 ou 30 horas por semana.
Programa Bilíngue (20 horas por semana de francês + 
15 horas por semana de inglês)
Intercâmbio em Familia

  High School e Elementary School de longa e curta
  duração
Exames Preparatórios para IELTS, DELF, etc.

 Summer Camp (Acampamento de verão)

Winter Camp (Acampamento de inverno)

Também temos como serviços extras:

Atividades extracurriculares para conhecer melhor a 
cidade e região.
Viagens aos finais de semana
 

 
Opções variadas de acomodação

Translado 

Atendimento personalizado para qualquer necessidade 
do estudante durante sua estada na escola.

bouchereau.bli blicanada



Descrição
• O aluno pode optar por alugar um apartamento por 

conta própria e viver de forma mais independente.

Prós 
• Mais independência.

• Localização conveniente, já que o aluno pode 

escolher aonde quer morar.

• Liberdade para escolher o que quiser comer.

• Bom custo x benefício para casais e famílias 

viajando juntos.

Contras
• Dificuldade em conseguir alugar um imóvel. (mais 

informações na pág. 49)

• Normalmente, precisa investir em mobília, artigos 

de cozinha, limpeza, etc.

• O valor é alto, comparado a outras opções.

Média de preço por mês
• CAD$1400 

(apartamento de 1 quarto, no centro da cidade)

Alugar Apartamento

Descrição
• Fique hospedado em homestay (casa de família). 

Pode ser a casa de uma família com filhos, sem 

filhos, pessoa solteira, casada ou separada.

• Algumas casas recebem vários estudantes 

estrangeiros e outras um por vez (depende do 

número de quartos disponíveis).

• Normalmente, inclui 2 ou 3 refeições por dia, 

quarto individual, banheiro compartilhado.

• Cada família tem um perfil diferente.

Prós
• Você não precisa se preocupar com limpeza, 

compra de móveis, fazer sua comida.

• É uma opção muito cômoda, principalmente para 

quem vai ficar até 4 meses.

• Você tem a oportunidade de estar inserido na 

cultura local, além de poder praticar o idioma com 

sua nova família.

• É a melhor opção em relação a custo x benefício.

• Se você não se adaptar à família com a qual está 

hospedado, pode optar por trocar de família.

• Segurança e tranquilidade para o aluno e para a 

família no Brasil.

Contras
• Você pode não se adaptar à comida, já que os 

hábitos alimentares são diferentes.

• Normalmente, as casas não são perto da escola. 

Prepare-se para um trajeto de até 55 minutos de 

ônibus e/ou metrô (lembrando que, no geral, o 

transporte público canadense funciona muito bem 

e é bastante pontual).

• O aluno precisa seguir as regras e horários da casa e 

se adaptar aos hábitos da família.

Média de preço por mês
CAD$850 

(quarto privado, 2 refeições inclusas e wi-fi)

Homestay

Renato Michel

OPÇÕES DE
ACOMODAÇÃO

ONDE SE HOSPEDAR? 
PREPARAMOS UMA LISTA COMPLETA COM OS PRÓS E 

CONTRAS PARA TE AJUDAR A ESCOLHER



Descrição
• Albergues oferecem quartos 

compartilhados, com banheiro 

também compartilhado.

• Muito usado por jovens viajantes 

que querem economizar 

dinheiro. Lá você conhece 

aventureiros do mundo todo.

Prós
• Preços baixos, principalmente 

para quem está viajando e vai 

ficar pouco tempo.

• Localização: a maioria dos 

albergues está localizado no 

centro das cidades.

Contra
• Falta de privacidade e conforto.

Média de preço 

por mês

CAD$1000 

(quarto e banheiro compartilhado, 

com café da manhã)

Descrição
• Quarto de hotel com 

kitchenette (geralmente tem 

geladeira, fogão, microondas, 

cafeteira e torradeira, além de 

roupa de cama e toalha).

Prós
• Privacidade e comodidade 

para pessoas independentes e 

que têm condições financeiras 

de pagar por este tipo de 

acomodação.

• Apartamento é mobiliado.

• Localização conveniente.

• Maior independência.

Contra
• Custo alto.

Média de preço
por mês 

CAD$2500 

(quarto com pequena cozinha)

Descrição
• Normalmente, as residências 

estudantis possuem quartos e 

• banheiros compartilhados com 

outros estudantes.

• É uma ótima forma de interagir 

com outros alunos, mas não 

é oferecido amplamente 

(é necessário reservar com 

antecedência).

Prós
• Interação com outros 

estudantes.

• Custo x benefício.

• Localização: geralmente, 

próximo da sua escola.

Contra
• Não é amplamente oferecido.

Média de preço 
por mês

CAD$900

(quarto e banheiro compartilhado)

Albergue Apart Hotel Residência Estudantil

É 
comum que as pessoas gastem muito 
tempo escolhendo o curso que querem 
fazer, mas não pensem muito a respeito da 

acomodação. A escolha certa irá fazer toda a 

diferença no sucesso do seu intercâmbio, afinal 
de contas, irá determinar o seu humor, a partir 
do minuto em que você acorda. É a sua casa 
longe de casa. 
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CAMINHO PARA ENTRADA NOS 
COLLEGES E UNIVERSIDADES 
CANADENSES VIA PATHWAY:

PROGRAMA DE 

PREPARAÇÃO 

ACADÊMICA 
(ESCOLA/
COLLEGES/

UNIVERSIDADE)

PATHWAY

CURSO DE 
INTERESSE

 NO COLLEGE/ UNIVERSIDADE

PATHWAY:
UM CAMINHO PARA O 

ENSINO SUPERIOR CANADENSE

U
ma  alternativa para o estudante interna-

cional ingressar em uma universidade ou 

em uma escola profissionalizante (college) 

no Canadá é por meio de programas preparató-

rios específicos para fins acadêmicos ou path-

ways. Esses programas são elaborados para alunos 

que não têm o inglês como primeira língua e são 

oferecidos pelas escolas, colleges e universidades 

parceiras da Canada Intercambio. O tempo de du-

ração do programa varia de acordo com o nível 

de inglês do aluno. Após a conclusão do prepa-

ratório para fins acadêmicos e obtenção do nível 

de inglês requerido pela instituição acadêmica, o 

aluno ingressa diretamente no curso de interesse 

sem realizar um teste de proficiência em inglês, 

tais como TOEFL ou IELTS.

Durante o programa, o aluno vivencia 

a realidade do ambiente acadêmico norte-

americano. Esses cursos focam no aprimoramento 

de técnicas de aprendizagem usuais no Canadá e 

nos EUA, tais como, redações, pesquisas, trabalhos 

individuais e em grupos, além de apresentações 

orais. Ao entrar na instituição desejada, o aluno já 

está familiarizado com essas ferramentas e, por 

conseguinte, obterá sucesso na vida acadêmica e 

profissional norte-americana.

Ao longo do programa de preparação 

acadêmica, as escolas parceiras também contam 

com conselheiros que ajudam a responder 

questões relativas aos cursos pós-secundários. 

Desse modo, ao orientar o aluno na escolha da 

instituição, ele fica mais confiante da sua escolha. 
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DISCOVER. LIVE. LEARN  

AT CCMH | WCCMT 

CANADA’S LEADER IN MASSAGE  

THERAPY EDUCATION 



OS MELHORES COLLEGES
PARA IMIGRAÇÃO

SAIBA PORQUE ESCOLHER O COLLEGE CERTO FARÁ TODA 
DIFERENÇA NO SEU FUTURO PROCESSO DE IMIGRAÇÃO

IMIGRAÇÃO ATRAVÉS DO ESTUDO 

E 
xistem várias maneiras de imigrar para o 

Canadá. Uma das que tem sido utiliza-

das com maior sucesso por brasileiros é o  

CEC - Canadian Experience Calss, após sua gra-

duação em uma Instituição de Nível Superior 

Canadense, você poderá trabalhar no país. Aten-

dendo a esses pré-requisitos e obtendo um nível 

de inglês avançado durante esse processo, você 

aumenta exponencialmente suas chances de 

Imigrar para o Canadá.

Conheça nas próximas páginas algumas 

opções de qualidade que vão enriquecer seu 

currículo e colocar você no mercado de traba-

lho Canadense em condições adequadas para 

seu sucesso.

Agende uma consulta presencial no es-

critório em Toronto ou por Skype, e venha co-

nhecer as melhores opções de programas de 

estudo e estratégias de imigração para você e 

sua família.

Canadian Association of Profissional 
Immigration Counsulant • R16040

Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council • R15539

Consultor de Imigração Autorizado

Agende sua consulta de imigração 
presencial ou por skype.

20 Eglinton East, suite 310
Toronto, Ontario

Whatsapp: 1-647-818-3011
No Canadá: 1-647-818-3011

es@imigrarparaocanada.com.br
www.imigrarparaocanada.com.br
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Mais de 100 programas de cursos técnicos (de colleges), 
de graduação e de pós-graduação. Com instalações de 
última geração e oportunidade de adquirir experiência 
profissional canadense, o Niagara College é o local onde 
os alunos podem alcançar facilmente seus sonhos.

Sua própria história no Niagara College começa aqui. #myNCstory

international.niagaracollege.ca   

Niagara College realiza sonhos!

Estude no Canadá
Canadian Association of Profissional 
Immigration Counsulant • R16040

Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council • R15539

Consultor de Imigração Autorizado

Agende sua consulta de imigração 
presencial ou por skype.

20 Eglinton East, suite 310
Toronto, Ontario

Whatsapp: 1-647-818-3011
No Canadá: 1-647-818-3011

es@imigrarparaocanada.com.br
www.imigrarparaocanada.com.br
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•   Located in the heart of one of Canada’s busiest, most 
innovative areas — Waterloo Region,  a culturally diverse 
community that values learning, collaboration and 
entrepreneurship

•   Many pathways to well-paying careers. We have more than 
150 programs leading to diplomas, bachelor’s degrees and 
post-graduate diplomas

•   Over the last five years, our graduate employment rate has 
averaged 90.2% — the highest in Ontario, Canada’s largest 
province.

•   At Conestoga College: What you do here counts out there

Conestoga College

www.conestogac.on.ca/international
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•   Located in the heart of one of Canada’s busiest, most 
innovative areas — Waterloo Region,  a culturally diverse 
community that values learning, collaboration and 
entrepreneurship

•   Many pathways to well-paying careers. We have more than 
150 programs leading to diplomas, bachelor’s degrees and 
post-graduate diplomas

•   Over the last five years, our graduate employment rate has 
averaged 90.2% — the highest in Ontario, Canada’s largest 
province.

•   At Conestoga College: What you do here counts out there

Conestoga College

www.conestogac.on.ca/international

Mais de 4.000 estudantes internacionais de 80 países

• Selecione a partir de uma grande variedade de programas em Animação, 
   Artes e Design, Negócios, Ciência da Computação e Engenharia.

• Ótima localização! Nossos campi estão localizados em Oakville, Mississauga
   e Brampton - há 35 minutos do centro de Toronto.

• Experiência de trabalho por meio de programas co-op pagos.

Variedade de programas:
O Sheridan oferece cursos de graduação, diplomas, certificados, programas
de pós-graduação além de opções de transferência universitária.

Animação, Artes e Design | Negócios | Saúde Aplicada e Serviços Sociais 
Ciência e Tecnologia | Ciências Sociais e Humanas

studyatsheridan.ca

No Sheridan 
College, a 
educação é 
prática, 
técnica 
e focada 
na carreira. 



525 SEYMOUR ST. - UNIT 701
VANCOUVER, BC - V6H 3H7
(604) 568 0015
VANCOUVER@CANADAINTERCAMBIO.COM

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA
(61) 3030 5300
brasilia@canadaintercambio.com

RIO GRANDE DO SUL
CAXIAS DO SUL
(54) 3028 0222
CAXIASDOSUL@canadaintercambio.com

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE
(31) 2523 6617
bh@canadaintercambio.com

NOVO HAMBURGO
(51) 3107 7272  E  (51) 8260 3893
VALEDOSINOS@canadaintercambio.com

CAMPINAS
(19) 9853 7019
campinas@canadaintercambio.com

PORTO ALEGRE
(51) 3391 0616
PORTO ALEGRE@canadaintercambio.com

SÃO PAULO
(11) 3151 5762
brasil@canadaintercambio.com

PARANÁ

CURITIBA
(41) 3022 2174
curitiba@canadaintercambio.com

SANTA CATARINA
BLUMENAU
(47) 3209 0574
SC@canadaintercambio.com

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO
(21) 2287 1436 / (21) 2522 1359
rio@canadaintercambio.com

SÃO PAULO
ABC PAULISTA
(11) 3996 6440
abc@canadaintercambio.com

CANADAINTERCAMBIO.COM

20 EGLINTON AVENUE E. - SUITE 310
TORONTO, ON - M4P 1A9
(647) 350 1176
TORONTO@CANADAINTERCAMBIO.COM

VANCOUVER     |     MATRIZ TORONTO

NO CANADA //

NO BRASIL //


