
DESPESAS RELATIVAS  
À TEMPORADA  
DE ESTUDOS

ESTUDAR NO QUÉBEC  
EM 4 ETAPAS 

POSSIBILIDADES  
DE EMPREGO

10 ESTUDANTES 
DE DIVERSOS PAÍSES RELATAM SUAS  
EXPERIÊNCIAS DE ESTUDOS NO QUÉBEC

Para estudar no Québec, você deve comprovar que tem condi-
ções financeiras de assumir as taxas de estudos exigidas e outras  
despesas vinculadas à sua matrícula (emolumentos, materiais  
didáticos, cotas de associações de estudantes, seguro saúde e 
hospitalização), as despesas de viagem (ida e volta) de seu país 
de origem e os gastos com seu próprio sustento durante toda a  
temporada de estudos. Você deve absorver também os custos do 
pedido de Certificado de Aceitação do Québec para os estudos (CAQ) 
e Permissão de Estudos.

Programa de isenção de taxas de estudos adicionais 
exigidas de estudantes estrangeiros 

A isenção de taxas de estudos adicionais possibilita que alguns  
estudantes estrangeiros sejam dispensados do pagamento do  
valor global exigido dos estudantes estrangeiros. 

Programa de bolsas de excelência  
para estudantes estrangeiros

O Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MEESR) oferece bolsas de excelência aos estudantes 
estrangeiros que se destacam por terem maior mérito acadêmico. 
Para poder se candidatar a este tipo de bolsa, o estudante deve 
estar matriculado tempo integral em programa que conduza a  
diploma emitido por instituição de ensino quebequense. 

Para obter mais informações sobre os programas de bolsas  
vinculados à formação profissional, clique em www.education- 
internationale.com/en/international-recruitment, ou ao ensino  
médio e ensino superior, clique em www.education.gouv.qc.ca/ 
etudierauquebec.

Várias possibilidades são oferecidas a você durante e após seus 
estudos.

Você pode, mediante certas condições, trabalhar dentro ou fora 
do campus universitário durante e após seus estudos, sem visto  
de trabalho. Você também pode obter visto de trabalho para  
fazer estágios vinculados ao seu programa de estudos. Além  
disso, todo estudante, já formado, pode solicitar visto de trabalho 
pós-diploma para trabalhar tempo integral, imediatamente após 
a conclusão dos estudos. Além do mais, o(a) cônjuge acompa-
nhante do(a) estudante também pode obter visto de trabalho.

Para que você aproveite destas possibilidades, você deve ter visto 
de estudante válido e estar matriculado tempo integral em um 
programa do ensino profissionalizante, ensino médio ou ensino  
superior.

Para obter mais informações sobre os estudos  
no Québec, clique em:
International section – Studying in Québec

www.international.gouv.qc.ca/study

Venha encontrá-los em 

meulugaremquebec.ca

meulugaremquebec.ca
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NO 

ETAPA 1

Escolha do programa de estudos e da instituição de ensino 
Para obter informações sobre os programas de estudos oferecidos pela  
instituição de ensino de sua escolha, entre em contato direto com a instituição ou 
com a Central de Informações do Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

ETAPA 2

Admissão
Para obter informações sobre as condições para entrar com o pedido de  
admissão, prazo do processo de análise do pedido de admissão e demais prazos 
a serem respeitada dos, entre em contato direto com a instituição de ensino  
de sua escolha. 

Para a formação profissional, o pedido de admissão deve ser enviado diretamente 
à instituição de ensino concernida. Em seguida, a instituição encaminha o pro-
cesso do estudante ao Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion  
(clique em www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/comparative-evaluation) para 
que seja feita a avaliação comparativa de estudos realizados fora do Québec.

Para o ensino médio em instituição de ensino público, a solicitação de admissão 
deve ser encaminhada ao serviço regional de admissão ou diretamente à institui-
ção de ensino de sua escolha, caso a instituição não faça parte da rede de serviços 
regionais de admissão. Para o ensino médio em instituições particulares, entre 
em contato direto com a instituição de sua escolha, a fim de obter informações so-
bre os trâmites necessários para que você dê entrada em seu pedido de admissão. 

Para o ensino superior, entre em contato direto com a instituição de sua  
escolha, a fim de obter informações sobre os trâmites necessários para que 
você dê entrada em seu pedido de admissão.

ETAPA 3
Obtenção do Certificado de Aceitação do Québec para  
os estudos (CAQ) emitido pelo Ministère de l’Immigration,  
de la Diversité et de l’Inclusion
Ao receber sua carta de admissão, solicite imediatamente o CAQ para os 
estudos junto ao Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
pois o CAQ é obrigatório para temporadas de estudos acima de seis meses.

A obtenção do CAQ para os estudos aplica-se, de modo geral, a todo estudante 
estrangeiro dos três graus de ensino (profissionalizante, médio e superior). No 
entanto, determinadas categorias de estudantes são isentas da obtenção do 
CAQ. Para solicitar o CAQ e obter informações sobre as categorias de isentos, 
clique em www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/caq-students-exemptions.

O prazo de obtenção do CAQ para os estudos é de cerca de quatro semanas, 
além do prazo do envio por correio. O CAQ é válido durante toda sua temporada 
de estudos, contanto que não exceda 49 meses. 

ETAPA 4
Obtenção da Permissão de Estudos emitida  
pelo Citizenship and Immigration Canada (CIC)
Tanto a obtenção do CAQ para os estudos como a obtenção da Permissão de  
Estudos emitida pelo governo federal do Canadá são obrigatórios para toda  
temporada de estudos acima de seis meses. Algumas categorias de estrangei-
ros devem obter visto de residente permanente para ter o direito de entrar no  
Canadá. Se este for o seu caso, o Escritório de Vistos do Canadá (BCV) é o órgão 
responsável pela emissão do visto de residente permanente que será emitido 
concomitantemente à Permissão de Estudos.

Entre em contato com o Escritório de Vistos do Canadá (BCV) para solicitar a 
Permissão de Estudos e, se necessário, o visto de residente permanente. Para 
obter informações sobre os procedimentos para obtenção destes documentos, 
clique em www.cic.gc.ca/english/study/study.asp.

Agora sim, você está pronto para vir estudar no Québec!



SISTEMA DE ENSINO DO QUÉBEC POR QUE ESTUDAR NO QUÉBEC?

Québec é o espaço de língua francesa no núcleo das Américas. É também um importante polo da economia do 
conhecimento e do comércio internacional. Québec, ponto de convergência de culturas, proporciona um contexto 
de vida motivante e seguro. O sistema de ensino quebequense possui um dos melhores níveis de desempenho  
na América do Norte.

Aproveite de um estilo de vida que é sua cara, ao vir estudar no Québec! Aqui, você pode, por exemplo:
• Estudar engenharia aeronáutica em pleno centro da badalada Montréal;
• Conhecer os meios florestais da região de Abitibi-Témiscamingue;
• Descobrir as ciências do mar em Rimouski.

Québec recebe a cada ano cerca de 30 mil estudantes estrangeiros provenientes de mais de 160 países.

O sistema de ensino do Québec é composto dos seguintes graus: educação infantil, ensino primário (1° ao 6° ano de estudos),  
ensino secundário (7° ao 11° ano de estudos), ensino profissionalizante de nível secundário, ensino médio técnico e pré-uniservitário, 
e ensino superior. O sistema de ensino público quebequense é laico e caracteriza-se por ser dado em língua francesa e inglesa, 
dependendo da língua de ensino de cada instituição. No Québec, existe também a rede de ensino particular que oferece  
programas de ensino oficiais.

Por causa da excelência do ensino
• Québec tem um dos maiores índices de estudantes com graduação.

• As instituições de ensino quebequenses têm programas reconhecidos 
internacionalmente, sendo que muitos são oferecidos através da  
colaboração estabelecida entre instituições.

• As instituições de ensino superior quebequenses possuem infraestruturas 
moderníssimas (laboratórios de alta tecnologia, salas de informática, 
instalações esportivas, salas de espetáculos, etc.) independente do porte 
ou da localização da entidade.

• Québec tem vários parques tecnológicos de renome e prestigiosos  
centros de pesquisa em setores de ponta.

• As universidades quebequenses fazem parte de redes internacionais  
de grande calibre e renovam constantemente suas colaborações com 
instituições estrangeiras.

• Diversos programas de formação profissionalizante e formação técnica 
são oferecidos durante o ano inteiro e em todo o território quebequense.

Por causa da possibilidade de estudar  
em francês ou inglês
• Nas redes de ensino secundário, médio e superior do Québec, as aulas  

são ministradas em francês ou inglês.

Por causa do custo competitivo
• As taxas de estudos são consideradas umas das mais baixas da América 

do Norte.

• O custo de vida no Québec é um dos menores do Canadá.

Por causa da qualidade de vida
• Québec possui amplos espaços com abundante natureza e impressionante 

diversidade de paisagens, além dos incontáveis lagos e afluentes, da 
imensa floresta boreal, do magnífico fiorde e um dos rios mais imponentes, 
sem contar diversos parques nacionais cujo aspecto transforma-se a 
cada estação do ano. 

• Québec é um destino extraordinário para qualquer tipo de recreação ao ar livre.

• A qualidade de vida urbana no Québec é excepcional, pois seus principais 
traços estão entre o modernismo típico das cidades da América do Norte 
e o charme das cidades europeias.

Por causa do ambiente de vida seguro
• Québec é reconhecida como sociedade justa, respeituosa, igualitária  

e inclusiva.

• A taxa de criminalidade no Québec é uma das mais baixas da América do Norte.

Por causa da cultura dinâmica
• Québec destaca-se pela riqueza e originalidade de sua cultura francófona 

na América do Norte.

• A sociedade quebequense é diversificada e aberta para o mundo.

• Muitíssimos eventos interculturais e internacionais de grande porte são 
realizados anualmente no Québec: festivais, carnavais, manifestações 
artísticas e eventos esportivos.

Por causa da possibilidade de ficar  
no Québec de maneira permanente 
• Estudantes estrangeiros que tenham obtido diploma de instituição  

de ensino quebequense podem, quando observadas determinadas  
condições, ter acesso de maneira simples e rápida ao processo  
de imigração através do Programme de l’expérience québécoise  
[Programa de Experiência Quebequense]. Para obter mais informações, 
clique em www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/csq-students.

Formação profissionalizante 

A formação profissionalizante é para jovens e adultos que aspiram 
integrarem-se ao mercado de trabalho, preparando-se assim para 
ofícios especializados e técnicos. A formação profissionalizante 
está integrada ao ensino secundário e é oferecida pelas secreta-
rias de ensino e instituições de ensino particulares. O estudante 
tem acesso à formação profissionalizante, após ter concluído o  
3° ano ou 4° ano do ensino secundário. Todos os programas  
conferem diploma oficial, podendo ser: Atestado de Estudos Profis-
sionalizantes (AEP), Diploma de Estudos Profissionalizantes (DEP) 
ou Atestado de Especialização Profissionalizante (ASP).

Ensino médio

No sistema de ensino quebequense, o ensino médio situa-se logo 
após o ensino secundário e corresponde ao primeiro nível do ensino 
superior. Nas instituições de ensino médio, conhecidas por “colégios”, 
são ministrados: o ensino regular (pré-universitário) com duração  
de dois anos, dando acesso ao estudante ao ensino superior, e  
a formação técnica com duração de três anos, que prepara o  
estudante para o mercado de trabalho, embora também possa  
conduzi-lo ao ensino superior. Estes roteiros acadêmicos conferem  
ou Diploma de Estudos Colegiais (DEC) ou Atestado de Estudos  
Colegiais (AEC).

Ensino superior

O ensino superior concede diploma de graduação (1° grau do ensino 
superior), com duração de três ou quatro anos de estudos, diploma 
de mestrado (2° grau do ensino superior), com duração de um ou 
dois anos de estudos, e diploma de doutorado (3° grau do ensino 
superior), com duração mínima de três anos. A maioria das ins-
tituições de ensino superior oferece também programas de curta 
duração (que concedem certificados, diplomas de especialização) 
com duração variável.


