


10 itens que os alunos 1

internacionais precisam ter para 
ingressar em uma instituição de nível 
superior canadense 

O primeiro ano estudando em uma universidade/college canadense realmente é o 
mais difícil! Por uma série de mudanças no dia a dia do aluno. 

Isso porque não estamos simplesmente falando da barreira linguística. Existem 
outros fatores que cada estudante precisa saber antes de começar sua jornada 
acadêmica. 
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College/University Check-list 
Quando resolvemos nos aventurar fora da nossa zona de conforto e correr atrás 
da tão sonhada graduação internacional, somos lançados em um turbilhão de 
emoções que nos faz abrir os olhos e enxergar o mundo de uma outra maneira. 

Lógico que tudo isso faz parte do processo, mas muitas vezes nos vemos longe 
da família, longe dos amigos e longe de tudo que fez parte da nossa vida por um 
longo período. 

Porém, o que temos pela frente é sempre uma nova conquista, uma nova 
experiência e, acima de tudo, uma formação internacional.  

Mas, você está estudando no Canadá, um ótimo país para os estudantes e para 
aqueles que querem uma experiência internacional. 

Antes mesmo de começar as aulas, todo aluno internacional tem que 
providenciar vários documentos que serão necessários, além de atentar para 
fatores que podem fazer a diferença em todo o processo: 

1 - Recursos para viver na cidade (acomodação e outros): 

 O primeiro item é achar um lugar para morar. É crucial que o aluno já 
tenha esse local acertado antes mesmo da sua chegada. Seja acomodação em 
residencial estudantil, casa de família ou aluguel de apartamento. 

 Uma carta de  acomodação pode ser requisitada pelo o oficial de 
imigração que for te atender quando você chegar no Canadá. Caso você não 
tenha comprovação de acomodação, o oficial pode negar sua entrada no país, 
mesmo que todo o resto esteja em ordem. 

 Além disso, é preciso comprovar que você tem fundos para se manter no 
país. Geralmente fica em torno de CAD 10.000,00 (dólares canadenses) por 
cada ano de estudo, mas cada caso é um caso. Isso é um valor que não está 
sendo levado em conta a tuition de cada curso. 



2 - Valor da Tuition (custo do curso): 

 Tuition nada mais é do que o custo do curso que você vai fazer. No 
Canada, diferentemente do Brasil, você não consegue fazer pagamentos 
mensais. Ou seja, você tem que pagar o valor anual do seu curso em uma única 
parcela e geralmente antes mesmo de chegar. 

 Algumas instituições fazem um plano de pagamento, mas nada 
comparado com planos mensais. 

3 - LOA (Letter Of Acceptance): 

 Você vai precisar da LOA (Letter Of Acceptance), ou seja, uma carta que a 
instituição fornece para o aluno alegando que o aluno está devidamente 
matriculado. No entanto, essa carta somente é emitida depois que uma parte do 
pagamento é feito pelo aluno. 

 Essa carta também serve para que você possa dar entrada no “Study 
Permit”. Sem ele, não tem como você provar para o consulado canadense no 
seu país de origem que o seu objetivo em ir para o Canada é o estudo.  

4 - Documentos de identificação: 

 Embora o documento oficial quando se viaja para fora do país é o 
passaporte, o estudante internacional pode levar outros documentos.  

 O passaporte é sempre bom manter em um local seguro e não ficar 
andando com ele para ir ao cinema, por exemplo. O passaporte te permite 
viajar internacionalmente. 

 Mas outros meios de identificação também podem te ajudar: carteira de 
motorista, carteiras profissionais e RG. Desde que estejam dentro da validade. 



5 - Seguro Saúde: 

 Todos os estudantes internacionais são obrigados a ter esse item antes 
mesmo de chegarem no país. As instituições de ensino vão te oferecer a compra 
junto com a sua matrícula, mas se quiser fazer por conta própria, tem que 
mostrar para eles que o seguro tem cobertura no país. 

 Embora possa parecer desnecessário, o seguro saúde pode salvar a sua 
vida e a vida do seu bolso. O custo de um seguro saúde para estudantes 
internacionais fica menos de CAD 3,00 por dia. Uma consulta médica ou 
procedimento médico particular pode te custar entre CAD 150,00 (consulta 
simples) até “o céu é o limite”. Portanto, já que é obrigatório, faça o seguro! 

6 - Relatório Médico e Receitas de Medicamentos: 

 Antes de você adquirir o seguro saúde, você tem que passar por uma 
bateria de exames antes mesmo de chegar no Canada.  

 Dependendo de qual província irá estudar, você pode ser requisitado a 
fazer exames médicos para que sua vaga na instituição seja efetivada. 

 Cada instituição pode te pedir diferentes exames. Podem ser exames 
médicos específicos, relatórios dentários e carteira de vacinação. 

 Caso faça uso de remédios controlado ou que precisem de receita médica, 
tenha certeza de trazer a quantidade suficiente para todo o período que estará 
no Canadá. Faça uma pesquisa antes para saber se o seu medicamento é fácil 
para comprar no país. 

7 - Aparelhos Tecnológicos: 

 Hoje em dia não conseguimos mais viver sem um aparelho de tecnologia. 
Seja para estarmos conectados com nossos familiares, seja para abastecermos 
nossas mídias sociais.  



 Diante disse, não esqueça de trazer o seu laptop, celular, tablet ou 
qualquer outro dispositivo eletrônico. Dica: eles serão úteis na sua vida 
acadêmica também. 

 Sendo estudante, você pode adquirir planos de telefonia para que não 
dependa somente de redes wi-fi. Existem muitas companhias de telefonia que 
oferecem planos bem acessíveis a estudantes. Fiquem atentos. 

Bom, isso tudo tem que ser resolvido/providenciado 
antes da sua chegada no Canadá.  

Agora, iremos para os 3 itens essenciais quando você 
já estiver no país. 

8 - Lista de Contatos para Emergências: 

 Normalmente essa é a primeira vez que um aluno internacional vai ficar 
por um tempo mais prolongado fora de casa. Por isso, uma lista de contatos de 
emergência é essencial. 

 Monte uma lista com nome de pessoas próximas (pai, mãe, irmãos, tias, 
primos e amigos mais íntimos), número de telefone, número do celular e email. 
Distribua essa lista para colegas de quartos e amigos que for fazer no Canadá.  

 Uma boa dica é mandar essa lista para o seu próprio email para garantir 
que não seja perdida.  



9 - Conta Bancária: 

 Uma das primeiras coisas que o estudante internacional tem que fazer 
quando já estiver instalado é abrir uma conta bancária. Isso vai fazer com que 
você controle as suas finanças e também um meio de receber o seu salário caso 
comece a trabalhar no Canadá. 

 Procure por banco que tenham incentivos para estudantes. Muitos deles 
não cobram taxas de manutenção para estudantes e isso já é uma encomia boa 
no final do mês.  

10 - Roupas Adequadas: 

 O nosso último item não é o menos importante. Na verdade é um dos 
mais importantes da lista. O Canadá é um país conhecido por ter as quatros 
estações do ano bem definidas, porém, se comparado ao Brasil, até mesmo a 
primavera pode ser desafiadora.  

 Normalmente o ano letivo começa em setembro e vai até junho. Com isso, 
o aluno internacional chega no outono canadense, com temperaturas 
agradáveis. Roupas trazidas do Brasil, por enquanto, serão suficientes. Porém, 
com a proximidade do inverno nos meses de dezembro a março, o ideal é 
comprar casacos, botas e acessórios que “funcionem” para a época do ano. 

Uma coisa muito importante que gostamos 
sempre de destacar é que essa vai ser uma 
das melhores experiências de sua vida. 
Morar fora, no exterior, além de te desafiar 
academicamente, vai te permitir crescer 



como pessoa, como profissional e como 
morador do mundo. 

Enjoy! 
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