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E se você  
fosse  
para o  
Quebec?



O Quebec  
é grande.
O seu leque 
de opções 
também.

Imagine um território francófono no 
coração da América do Norte. Um pólo 
econômico baseado no conhecimento, 
que possui um dos melhores sistemas de 
educação do continente. Pense em uma 
sociedade segura, pluralista e vibrante. 
Esse é o Quebec. E está ao seu alcance.

Todos os anos, mais de 55.000 jovens, 
oriundos de mais de 180 países, vêm 
estudar no Quebec. De Montreal, 
metrópole que está na moda, a Rimouski, 
cidade litorânea, passando pela região 
de Abitibi, todas elas oferecem áreas de 
estudo que se assemelham engenharia 
aeronáutica, ciências marinhas, 
tecnologia florestal…



Aqui estão  
7 boas 
razões para 
você estudar 
conosco

 Os programas de estudos do 
Quebec são reconhecidos 
mundialmente. Muitos são 
realizados em colaboração com 
outros estabelecimentos de 
todo o mundo.

 As universidades são membros 
de grandes redes internacionais 
e renovam continuamente seus 
colaboradores no exterior.

 Pouco importa o seu 
tamanho e sua localização, 

os cegeps e as universidades 
dispõem de infraestruturas 
ultramodernas: laboratórios, 
salas de informática, 
instalações esportivas, salas de 
espetáculo…

 O Quebec possui parques 
tecnológicos reconhecidos 
e centros de pesquisa de 
prestígio em setores de alta 
tecnologia.

 Todos os anos são oferecidos 
diversos programas de 
formação, tanto profissional 
quanto técnica, nos quatro 
cantos da província.

 O Quebec registra uma das 
melhores taxas na obtenção do 
primeiro diploma universitário.

O sistema  
educacional  
do Quebec  
se destaca
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 No Quebec há milhares de 
lagos e rios. Nele, encontra-
se um fiorde, uma enorme 
floresta boreal, um majestoso 
rio e parques nacionais. Nestes 
vastos espaços naturais, as 
paisagens se transformam 
e as atividades ao ar livre 
se prolongam, estação após 
estação.

 Nas cidades, a qualidade 
de vida é inigualável. O 
modernismo típico das cidades 
norte-americanas junta-se ao 
charme das cidades europeias.

O seu dia-a-dia  
será incrível
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 As despesas escolares para 
os estudantes internacionais 
e o custo de vida no Quebec 
são dos mais baixos da 
América do Norte.

 As redes de ensino secundário, 
colegial e universitário 
contam em simultâneo com 
estabelecimentos francófonos 
e anglófonos.

Poder estudar em 
francês ou em 
inglês

A vida e os  
estudos são 
acessíveis
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O Quebec  
é acolhedor  
e seguro

 A sociedade do Quebec é 
justa, responsável, equitativa e 
inclusiva.

 As regiões do Quebec são 
acolhedoras e figuram entre as 
mais seguras da América do 
Norte.
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Descubra  
o sistema
educacional  
do Quebec

O sistema educacional  
do Quebec se divide em  
4 níveis:
A educação pré-escolar, 
o ensino primário e 
secundário (que inclui 
a formação geral e a 
formação profissional), 
o ensino colegial (que 
se divide em formação 
pré-universitária e em 
formação técnica) e o 
ensino universitário.
O sistema público é laico 
e o ensino é ministrado 
em francês ou em inglês, 
conforme as escolas. 
Também existe uma rede 
de estabelecimentos 
privados que oferecem 
os programas de estudo 
oficiais.
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 Ao obter um diploma de uma 
instituição do Quebec, você 
poderá, em determinadas 
circunstâncias, ter acesso 
fácil e rápido à imigração 
permanente, graças ao 
Programa da experiência do 
Quebec (PEQ).

 Informe-se em: 
immigration-Quebec.gouv. 
qc.ca/peq-etudiants. 

Será o início  
de uma grande 
aventura? 
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Descobrindo  
uma cultura 
efervescente

 O Quebec se distingue pela 
riqueza e pelo caráter único 
da sua cultura francófona na 
América.

 A sociedade do Quebec é 
diversificada e aberta ao 
mundo.

 Ao longo do ano, os grandes 
eventos interculturais e 
internacionais se sucedem: 
festivais, carnavais, eventos 
artísticos, encontros 
esportivos, etc.

http://immigration-Quebec.gouv. qc.ca/peq-etudiants
http://immigration-Quebec.gouv. qc.ca/peq-etudiants


Descubra  
o sistema
educacional  
do Quebec

 A formação colegial após 
o secundário existe apenas 
no Quebec. É uma formação 
com nível de ensino superior, 
dada por estabelecimentos 
chamados cegeps e por 
colégios privados. São 
possíveis dois percursos:

 A formação pré-universitária 
(2 anos): prepara para a 
universidade

 A formação técnica (3 anos): 
conduz ao mercado de 
trabalho, mas também permite 
o acesso à universidade

 Diplomas possíveis
 Diploma de estudos colegiais 

(DEC)
 Certificado de estudos 

colegiais (AEC)

Os cursos 
colegiais

 Está começando o percurso 
universitário? Já chegou ao  
doutorado? Procura uma 
formação especializada de curta 
duração?

 Pouco importa sua situação, 
a escolha é grande nas 
universidades do Quebec.

 Diplomas possíveis
 1º ciclo: Baccalauréat 

(Graduação), 3 ou 4 anos
 2º ciclo: Mestrado, 1 ou 2 anos
 3º ciclo: Doutorado, 

3 anos ou mais

 Vários outros programas de 
curta duração são oferecidos 
(por exemplo: certificados, 
diplomas de estudos superiores 
especializados).

Os cursos 
universitários 

Os cursos de 
formação
profissional (nível 
secundário)

 Deseja ingressar no mercado 
de trabalho rapidamente?

 A formação profissional 
prepara você para um trabalho 
especializado ou centrado nas 
necessidades das empresas. 
Você pode ser admitido 
após ser aprovado no 3º ou 
4º ano do secundário (9º ou 
10º ano de escolaridade). 
Os programas são 
disponibilizados por centros 
de serviços escolares  
e estabelecimentos privados.

 Diplomas possíveis 
 Certificado de curso técnico 

(AEP)

 Diploma de curso técnico (DEP)
 Certificado de especialização 

profissional (ASP)



Apenas 4 etapas   
o separam do seu 
projeto de estudos 
no Quebec.

 Contate os estabelecimentos 
de ensino do Quebec para 
explorar a lista de seus 
programas de estudo.

 Os sites do Ministério da 
Educação e do Ministério 
do Ensino Superior também 
podem ajudá-lo.

Escolha o   
programa e o  
estabelecimento

 Para fazer um pedido, cada 
programa tem suas condições 
de admissão, suas datas e seus 
prazos a serem respeitados,. 
Para conhecê-los, informe-
se no estabelecimento que 
oferece o programa que você 
selecionou.

 Para uma formação 
profissional

 Envie seu pedido de admissão 
ao  estabelecimento escolhido 
ou contate o serviço de 
acompanhamento Québec 
métiers d’avenir (Profissões 
do Futuro no Quebec), 
administrado pela Educação 
internacional.

 Para uma formação colegial
 Envie seu pedido de admissão 

a um serviço de admissão 
regional ou diretamente 
ao cegep, quando ele não 
fizer parte de um serviço 
de admissão regional. Está 
considerando um colégio 
particular? Entre em contato 
com o estabelecimento de seu 
interesse.

 Para uma formação 
universitária 

 Entre em contato com o 
estabelecimento de sua 
escolha.  

Apresente seu 
pedido  
de admissão
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Passe à
ação

 Assim que receber uma 
carta de admissão para um 
programa, faça imediatamente 
o pedido do CAQ para estudos, 
no Ministério da Imigração, da 
Francização e da lntegração 
(MIFI).

 Salvo exceção, este certificado 
é obrigatório para todos os 
estudantes internacionais 
que façam um período de 
estudos de mais de 6 meses, 
independentemente do nível 
de ensino.

 Obter um CAQ leva cerca de  
4 semanas, sem contar com os 
prazos de envio. O certificado 
é válido para toda a duração 
de seus estudos, até um 
máximo de 49 meses.

 Para fazer um pedido e 
conhecer a lista de exceções 
visite o site:

 immigration-quebec.gouv.
qc.ca/demande-caq-etudes.

Obtenha o 
Certificado de 
Aceitação do 
Quebec (CAQ) 
para estudos 
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 Assim como o CAQ para 
estudos, e salvo exceção, o 
visto de estudante para o 
Canadá é obrigatório se você 
for seguir um programa de 
estudos de 6 meses ou mais. 
Faça seu pedido à Imigração, 
Refugiados e Cidadania do 
Canadá (IRCC).

 Pode ser necessário ter um 
visto de residente temporário 
para entrar no Canadá. Nesse 
caso, será o serviço de vistos 
canadense que o enviará, 
juntamente com seu visto de 
estudante...

 Voê também poderá ter que 
fornecer suas impressões 
digitais e sua foto (dados 
biométricos) depois de fazer 
seu pedido.

 Para obter seu visto de 
estudante, assim como seu 
visto de residente temporário 
e seus dados biométricos (se 
necessário), siga as instruções 
em:  
canada.ca/en/immigration-
refugees-citizenship/services/
study-canada/study-permit.
html.

Obtenha um visto 
de estudante 
para o Canadá 
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Planeje suas 
finanças 

 Alguns estudantes 
internacionais podem se 
beneficiar da isenção de taxas 
suplementares normalmente 
exigidas dos estudantes 
estrangeiros. Isto significa que 
eles pagam as mesmas taxas 
que os estudantes do Quebec. 
Trata-se de uma medida 
destinada a um número restrito 
de pessoas.

Você pode ficar 
isento das taxas 
suplementares?

 Se você se distinguir pela 
qualidade do seu histórico 
escolar, o Ministério da 
Educação e do Ensino Superior 
poderá lhe oferecer uma bolsa 
de excelência. Para apresentar 
sua candidatura, você deve 
estar inscrito em tempo 
integral num programa que 
leve à obtenção de um diploma 
em um estabelecimento de 
ensino do Quebec.

 Para saber mais sobre estes 
apoios financeiros acesse:   
education.gouv.qc.ca/etudier-
au-quebec.

E se você obtivesse 
uma bolsa de 
excelência?

 Sim, o custo de vida e dos 
estudos no Quebec estão entre 
os mais baixos da América do 
Norte. Mas mesmo assim, para 
estudar lá, você deve provar 
que tem recursos financeiros 
suficientes para cobrir as 
seguintes despesas: 

 Mensalidade  
 Outras despesas relacionadas 

com sua inscrição: despesas 
dela decorrentes, despesas 
de material pedagógico, 
contribuições para associações 
de estudantes, seguro saúde e 
hospitalização.

 Despesas de transporte (ida e 
volta) a partir do seu país de 
origem.

 Despesas de instalação para 
seu 1º ano de estudos.

 Despesas de subsistência 
durante sua estadia.

 Você também deve prever os 
custos de exames relacionados 
com os pedidos do Certificado 
de Aceitação do Quebec e do 
visto de estudante.

http://www.education.gouv.qc.ca/references/estudar-no-quebec/vantagens-de-estudar-no-quebec/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/estudar-no-quebec/vantagens-de-estudar-no-quebec/


Explore suas 
possibilidades 
de emprego

 Sob determinas condições, 
você pode trabalhar no seu 
campus ou fora dele durante 
seus estudos, sem pedir 
um visto de trabalho. Você 
também pode pedir um visto 
de trabalho para fazer estágios 
na sua área de formação. Se 
seu cônjuge vier com você para 
o Quebec, saiba que ele pode 
igualmente obter um visto de 
trabalho.

 Assim que obtiver seu diploma 
você poderá pedir um visto 
de trabalho para trabalhar em 
tempo integral.

 Nota: para aproveitar estas 
diferentes possibilidades, 
você deverá ser titular de um 
visto de estudo válido e estar 
inscrito em tempo integral em 
um programa de formação 
profissional, colegial ou 
universitário.

Quer trabalhar no Quebec durante  
ou depois de seus estudos? É possível. 



Milhares de jovens por todo 
o mundo já deram o salto. 
Inspire-se nos relatos de 10 
estudantes de diversos países 
que estudaram no Quebec. 

Ouça suas histórias em:  
international.gouv.qc.ca/fr/
accueil.

education.gouv.qc.ca
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Inspire-se!
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