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O Canadá é um país reconhecido pela sua 

beleza natural, cultura e por apresentar um 

dos melhores indicadores sociais do mundo. 

Em terras tão frias, a população fica mais 

concentrada ao sul, embora a extensão 

territorial seja a segunda maior do mundo.

INTRODUÇÃO

Outro fato interessante é a existência de dois idiomas 

oficiais provenientes da colonização: o francês e o inglês. 

A educação, em geral, é um ponto forte da população 

canadense, sendo um lugar bastante atrativo para 

estudantes de todo o mundo.

Além do intercâmbio para aprender uma língua 

estrangeira, uma ótima oportunidade é fazer um curso 

superior no Canadá. Você já pensou nisso?

Aproveite que preparamos um guia completo com as 

principais informações para viabilizar a ideia de ingressar 

em uma faculdade canadense. Confira!

https://daquiprafora.com.br/
http://daquiprafora.com.br/blog/como-e-a-vida-de-um-estudante-em-uma-universidade-do-canada
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O Primeiro passo parar fazer faculdade no Canadá 

é procurar saber como funciona o processo de 

seleção da instituição de graduação que você está 

interessado.

Se por acaso você tem em mente algumas opções de 

instituições, fique atento aos critérios de cada uma delas 

— pois pode ser que eles sejam diferentes. Essa é uma 

boa estratégia para ampliar o seu leque de possibilidades 

e variar as tentativas de ser aprovado. De qualquer forma, 

conheça a seguir as etapas envolvidas na preparação.

CONHEÇA OS REQUISITOS 
DO PROCESSO SELETIVO

https://daquiprafora.com.br/
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CONHEÇA OS REQUISITOS DO PROCESSO SELETIVO

ESCOLHER A INSTITUIÇÃO DE ENSINO

A sua primeira tarefa, então, deve ser procurar instituições 

que ofereçam o curso que você pretende fazer. Durante 

essa pesquisa, é bom prestar atenção em outros 

dois pontos importantes: a região das escolas e as 

condições de admissão em cada uma delas que, como já 

comentamos, podem ser diferentes.

Embora existam outras questões, um exemplo 

bem prático da importância da localização está 

relacionado ao clima. Quem tem muita dificuldade 

de lidar com o frio intenso provavelmente deve ir 

para a costa oeste (Vancouver e arredores), já que 

essa parte do país é um pouco mais quente que a 

costa leste (Toronto e região).

Uma outra incumbência dessa fase de pesquisa é tentar 

conhecer o processo seletivo de cada instituição com 

antecedência, principalmente para identificar se você 

atende aos requisitos.

Para escolher uma instituição de longe, não há dica melhor 

do que se cercar de informação. Visite os sites, procure 

fotos do campus, busque depoimentos de ex-alunos, 

confira a grade curricular dos cursos, pesquise sobre a 

cidade e procure suporte com consultorias especializadas. 

O ideal é que a sua decisão final seja consciente e bem 

fundamentada.

É muito comum no Canadá que cada universidade defina 

seus próprios critérios de avaliação, por isso não há um 

processo padrão para todas. A seguir você vai encontrar 

todas as etapas que podem aparecer em uma candidatura 

para estudar nas instituições do país.

https://daquiprafora.com.br/
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CONHEÇA OS REQUISITOS DO PROCESSO SELETIVO

NOTAS ESCOLARES

As notas acumuladas durante os últimos 

4 anos na escola (o histórico escolar) são 

um importante requisito para a admissão, 

o que costuma ser avaliado por todas as 

universidades canadenses. Isto é, a sua 

dedicação com os estudos tem muito valor!

Existe até um sistema para convertê-

las em uma média final que sirva de 

referência, o GPA (Grade Point Average). 

Essa é uma das principais diferenças 

do sistema brasileiro, já que por aqui 

os alunos nem sempre se importam 

com o desempenho nesse período e 

deixam para focar nos estudos apenas 

quando se preparam para o vestibular.

NOTA DO ENEM

Muita gente não sabe, mas o ENEM é exigido em muitas universidades do 

Canadá e conta como uma das etapas de avaliações. O Exame Nacional 

do Ensino Médio é uma prova que permite o ingresso de muitos alunos em 

instituições privadas e públicas do Brasil, como substituição do vestibular.

A Universidade de Toronto é uma das faculdades que exige a nota do ENEM, 

por exemplo. Vale saber que o resultado da avaliação que pode ser usado é 

o do ano anterior à seleção.

https://daquiprafora.com.br/
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CONHEÇA OS REQUISITOS DO PROCESSO SELETIVO

NOTAS DO SAT/ACT

O SAT ou ACT são outras provas que podem ser utilizadas 

como “vestibular” para universidades canadenses e em alguns 

casos podem contribuir para obtenção de bolsas de estudos.

As provas do SAT e ACT são os testes de admissão 

mais comuns nas universidades do exterior. No Canadá, 

existem instituições que aceitam as notas desses exames 

e outras não, por isso é bom conhecê-los.

O SAT trata-se de um exame dividido em três partes: 

redação, matemática e leitura/interpretação de textos. 

Há também uma versão (o SAT Subjects) que testa 

conhecimentos específicos do candidato em áreas como 

línguas, história, física e química, sendo essa uma exigência 

de determinadas faculdades ou cursos.

O ACT (American College Testing) é outra opção de 

exame padrão. O teste apresenta questões de múltipla 

escolha envolvendo áreas como matemática, inglês, 

ciências e interpretação de textos, além de uma redação 

(exigida por poucas instituições).

https://daquiprafora.com.br/
http://daquiprafora.com.br/blog/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-sat
http://daquiprafora.com.br/blog/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-act
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CONHEÇA OS REQUISITOS DO PROCESSO SELETIVO

NOTAS DO TOEFL

Para mostrar para a universidade que está 

apto a frequentar as aulas e se comunicar 

adequadamente, o candidato precisa 

realizar o TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language) —que é um exame em 

que o estudante precisa comprovar a sua 

proficiência em ler, escrever, entender e 

falar inglês.

O que varia é que cada instituição define 

uma nota mínima exigida para que a pessoa 

possa concorrer à vaga no curso desejado, 

mas esse costuma ser um pré-requisito 

para quase todas as universidades no 

Canadá.

https://daquiprafora.com.br/
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CONHEÇA OS REQUISITOS DO PROCESSO SELETIVO

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

As atividades extracurriculares podem 

ser entendidas como tudo o que o 

estudante faz fora do currículo obrigatório 

do colégio, como trabalho voluntário, 

olimpíadas acadêmicas, organizações 

estudantis, estágios, trabalhos, esportes, 

artes e outros afins. 

Quanto mais impacto a atividade 

tiver, principalmente em um ambiente 

social, mais relevante ela será para 

a candidatura do aluno. No entanto, 

poucas universidades canadenses 

costumam avaliar esse requisito.

https://daquiprafora.com.br/
http://daquiprafora.com.br/blog/a-importancia-das-atividades-extracurriculares
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CONHEÇA OS REQUISITOS DO PROCESSO SELETIVO

REDAÇÕES

As redações são uma forma de conhecer um pouco 

mais sobre quem é o estudante. 

Essa é a oportunidade de o candidato contar 

sobre a sua personalidade, realizações e, 

especialmente, dos projetos que ele participou  

e que ajudaram no seu desenvolvimento  

como pessoa.

Ainda que seja um critério de avaliação interessante, a 

redação normalmente é solicitada pelas universidades 

mais competitivas do país, como University of Toronto, 

UBC ou Mcgill.

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO

Assim como as redações, as cartas de recomendação 

também auxiliam a instituição a conhecer um pouco 

mais sobre o perfil do aluno e identificar se ele está 

dentro do que a universidade procura. As cartas devem 

ser feitas por professores e coordenadores do colégio 

do estudante, mas ainda são exigidas por poucas 

universidades canadenses.

PORTFÓLIO

Em situações específicas, como cursos de artes, moda, 

design, fotografia ou cinema, a maioria das faculdades 

exigem que o estudante envie um portfólio com os 

seus melhores trabalhos. Essa é uma maneira de 

avaliar se os requisitos técnicos demandados pelo 

curso são atendidos ou não.

https://daquiprafora.com.br/
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Para realizar o sonho de cursar uma universidade 

no Canadá também é possível conseguir uma 

bolsas de estudos. O primeiro passo para quem 

deseja tentar essa alternativa é saber se a 

universidade escolhida oferece o benefício e quais 

são os tipos de bolsa disponíveis, como: bolsa por 

mérito acadêmico, bolsa por talentos específicos 

e bolsa por necessidade financeira.

VERIFIQUE A 
POSSIBILIDADE DE 
BOLSAS DE ESTUDOS

BOLSA POR MÉRITO ACADÊMICO

Como o próprio nome diz, as bolsas por mérito acadêmico 

exigem que o estudante tenha excelentes notas e 

conquistas notáveis no ambiente escolar. Não basta 

ser somente um bom aluno, é preciso ser excepcional! 

Lembre-se de que alunos do mundo todo disputam essas 

bolsas, muitos deles extremamente qualificados.

Se você precisar de uma bolsa integral ou de uma que 

cubra grande parte de suas despesas, precisa ter em 

mente que precisa ter notas impecáveis durante todo 

o Ensino Médio e ter um bom histórico de atividades 

extracurriculares.

https://daquiprafora.com.br/
http://daquiprafora.com.br/blog/conheca-os-tipos-de-bolsas-de-estudo-no-exterior-para-brasileiros
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VERIFIQUE A POSSIBILIDADE DE BOLSAS DE ESTUDOS

BOLSA POR TALENTOS ESPECÍFICOS

As bolsas por talentos específicos procuram atrair 

alunos que tenham aptidão em áreas como desenho, 

moda, cinema, teatro etc. Assim como as bolsas 

por mérito, as habilidades do estudante nessas áreas 

devem ser excepcionais. O valor de bolsa que o 

estudante poderá receber vai depender da avaliação 

da universidade e do quanto ela pode oferecer.

BOLSA POR NECESSIDADE 
FINANCEIRA

As bolsas por necessidade financeira são dedicadas 

aos estudantes que não têm como arcar com 

seus estudos. Entretanto, para conseguir essa 

oportunidade é preciso ter um altíssimo nível 

acadêmico, já que as universidades procuram 

incentivar estudantes que terão condições de 

aproveitar tudo o que elas podem proporcionar. 

https://daquiprafora.com.br/
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Após fazer suas candidaturas e receber sua carta 

de admissão, é hora de separar as documentações 

necessárias para iniciar a vida universitária no 

exterior. Dois documentos essenciais que você 

precisa se atentar são: o visto e o seguro-saúde.

PROVIDENCIE A 
DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA

VISTO

O visto deve ser a sua primeira preocupação depois de 

ser aprovado pela universidade e de receber a carta de 

aceitação. Então, é hora de tirar um visto de estudante para 

conseguir embarcar no aeroporto e partir rumo à sua vida 

universitária no Canadá.

Essa parte deve ser providenciada junto ao consulado 

canadense, que vai solicitar todos os documentos 

necessários para que a sua estadia seja autorizada. Nesse 

caso, é importante comprovar o vínculo com a instituição 

de ensino para facilitar o processo — ou seja, não se 

esqueça de levar a carta de admissão.

O estudante que for fazer um curso de mais de 24 semanas 

precisa apresentar ainda um exame médico geral (realizado 

por um profissional credenciado) para comprovar o seu 

estado de saúde favorável. Ao garantir o seu visto, arrume 

as suas malas que em breve chegará o momento de partir!

https://daquiprafora.com.br/
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PROVIDENCIE A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

SEGURO-SAÚDE

O seguro-saúde é obrigatório para quem vai estudar fora e um 

assunto importante de se entender, pois existem muitas empresas 

especializadas nesse tipo de serviço e é bom ficar atento.

Um ponto crucial é que os planos funcionam de maneiras 

diferentes, uma vez que não são todas as especialidades que os 

convênios cobrem, por exemplo. Os valores podem variar, sendo 

que quanto maior a cobertura, mais caro será o plano médico. Logo, 

vale a pena mensurar o custo-benefício, se o aluno precisa de 

demandas urgentes ou algo de acordo com a rotina de cada um.

Há dois tipos mais comuns de seguros internacionais: o Health 

Maintenance Organization (HMO) e o Preferred Provider 

Organization (PPO). A principal diferença entre eles se refere à 

flexibilidade. Para saber mais os detalhes de cada modalidade, 

confira nosso artigo que trata especialmente do tema.

https://daquiprafora.com.br/
https://daquiprafora.com.br/blog/seguro-saude-internacional-entenda-por-que-incluir-no-seu-planejamento
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Em vista da complexidade do processo seletivo 

apresentado, parece claro que lidar com a escolha 

da universidade que mais combina com seu perfil, 

entender o processo seletivo e se preparar para 

lidar com toda a burocracia não é uma tarefa tão 

simples — especialmente para os iniciantes e 

aventureiros nessa jornada.

SAIBA A IMPORTÂNCIA 
DE CONTAR COM 
ESPECIALISTAS

Por essa razão, a consultoria educacional Daqui pra Fora 

é um ótimo recurso para facilitar a vida do estudante 

interessado em estudar fora do país.

Sua principal função é guiar a pessoa interessada em toda 

a preparação, no planejamento estratégico para a escolha 

assertiva das universidades e países para os quais aplicar, 

garantir as informações corretas, oferecer todo o suporte 

para maximizar as chances de admissão na universidade, 

além de auxiliar os estudantes e famílias durante o período 

de estudos no exterior.
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SAIBA A IMPORTÂNCIA DE CONTAR COM ESPECIALISTAS

Cada fase da seleção precisa ser realizada com muito 

cuidado para evitar erros comuns, como a perda de prazos, 

confusões na documentação ou até a possibilidade de 

aplicar para universidades que não oferecem bolsa (quando 

isso é um fator essencial no planejamento financeiro). Por 

mais que existam pessoas para apoiar a realização desse 

sonho, os procedimentos requerem uma certa expertise.

Não por acaso, a Daqui pra Fora prepara centenas de alunos 

todos os anos para universidades no exterior. A experiência 

é um fator determinante para simplificar toda a trajetória de 

tentar uma vaga universitária no exterior.

Por exemplo, cada país e cada universidade possui 

características específicas em seus processos 

seletivos e você pode aplicar para universidades em 

diferentes países ao mesmo tempo. Isto é, para ser 

admitido no Canadá, muitas vezes é preciso fazer 

coisas diferentes do que seria necessário para uma 

faculdade dos Estados Unidos ou do Reino Unido. 

Em todo esse contexto, não dá para negar que é incrível 

receber um atendimento atencioso e as melhores 

dicas para se dar bem. A consultoria envolve toda a 

preparação do aluno e o seu planejamento para conquistar 

uma experiência internacional tão relevante quanto a 

oportunidade de fazer uma graduação.
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Agora que você já está por dentro de todos os 

detalhes de como ingressar em uma faculdade 

no Canadá, é hora de começar a colocar os seus 

planos em prática!

CONCLUSÃO

Fazer uma graduação internacional e morar por um tempo 

fora do seu país é uma experiência transformadora, que 

certamente vai contribuir muito para o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal.Então, comece a estudar essa 

possibilidade e faça o que estiver ao seu alcance para 

aproveitar uma chance como essa. Lembre-se de que a sua 

dedicação é um fator muito importante para que tudo dê 

certo e vale investir na sua preparação o quanto antes.

A Daqui pra Fora deseja todo sucesso para a sua trajetória 

e está à disposição para ajudá-lo a conquistar o seu sonho!

https://daquiprafora.com.br/
http://daquiprafora.com.br/blog/quais-sao-as-vantagens-de-ter-uma-graduacao-internacional-no-curriculo
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SOBRE A DAQUI 
PRA FORA

A Daqui pra Fora é uma consultoria educacional que desde 2001 prepara 

estudantes para os processos seletivos de universidades no exterior. 

Todos estes anos orientando jovens e famílias se reflete em um profundo 

conhecimento sobre a jornada de preparação, os processos internos que 

visam garantir o sucesso do projeto e um grande entendimento sobre 

as emoções que fazem parte dessa etapa tão importante na vida dos 

estudantes.

Para nós, cada cuidado conta. Por isso, cada família é orientada por uma 

equipe multidisciplinar composta por especialistas que se formaram em 

universidades no exterior e com anos de experiência. Desta forma garantimos 

que estudantes e pais contarão com o conhecimento e experiência de quem 

não só entende do assunto, mas também passou por esta experiência.

Com mais de 3.000 alunos assessorados, a empresa conta com admissões 

nas melhores universidades canadenses, como Univerity of Toronto, 

University of British Columbia e McGill University. Além de aprovações em 

todas as Ivy Leagues (universidades mais tradicionais e de altíssimo prestígio 

acadêmico e social nos Estados Unidos), tais como Harvard, Princeton e Yale.

Fale com nossos especialistas.

http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
http://www.facebook.com.br/daquiprafora1
https://www.linkedin.com/company/daquiprafora/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511989847644
http://instagram.com/daquiprafora
https://daquiprafora.com.br/
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