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Quem Somos
Somos um grupo de brasileiros
composto por estudantes, agentes de
intercâmbio, conselheiros escolares e
designers que residem em Vancouver.
Com o apoio do Consulado do Brasil,
decidimos juntar algumas experiências
e aprendizados para transformá-los em
uma cartilha, a fim de facilitar a transição dos estudantes que pretendem vir
ou que já se encontram no Canadá.
Vale ressaltar que as informações
contidas nesta cartilha não são aconselhamento jurídico. Se você precisar

!

Igor

de aconselhamento legal, converse
com um advogado. Esforçamo-nos
para que nossas informações estejam
corretas e atualizadas, mas não deixe
de consultar os links listados sempre
que possível pois não assumimos
responsabilidade por mal entendidos.
Este manual foi desenvolvido em
Junho/2014.
Se você tem algum comentário, dúvida, crítica ou sugestão a respeito desta
cartilha, entre em contato pelo e-mail:
cartilhadoestudante@gmail.com

Dicas para o

Embarque e Desembarque
• Procure voos com poucas
conexões.
• Tenha em mãos contatos da sua
agência, escola e homestay.
• A imigração é feita na primeira
cidade canadense em que você
desembarcar. O primeiro guichê
será para entrega da declaração
de bens (preenchida no avião),
e conferência do seu passaporte. Depois disso, você deve
pegar sua bagagem e encaminhar-se à CBSA (Canada
Border Services Agency) onde
irá receber sua permissão de
estudo e/ou trabalho. Se você
vem também para trabalhar,
certifique-se de que o agente da
CBSA te dará a permissão ainda no aeroporto. Esse documento deve ter sido solicitado no
seu pedido de visto e lhe será
entregue pelo oficial da CBSA
após uma breve entrevista.
• Tenha em mãos a carta de matrícula da escola, carta com os

dados da sua homestay, bilhete
aéreo com a data de retorno
e comprovantes do valor que
você terá para ficar durante sua
permanência no Canadá (saldo
bancário, traveller cheques,
saldo do Visa Travel Money e/
ou dinheiro). Ficará a critério
do oficial que te entrevistar
solicitar (ou não) esses documentos e permitir (ou não) a
sua entrada no Canadá.
• Em caso de conexão aérea, verifique se você precisa despachar
suas malas novamente no balcão de conexão, e siga para o
terminal e portão de embarque
indicados no seu bilhete.
• Ao desembarcar na cidade
em que você vai estudar, você
encontrará o responsável pelo
seu transfer na sala de desembarque, se você contratou esse
serviço. Alternativas: pegar um
táxi na saída do aeroporto ou
utilizar o transporte público.
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Vistos e Permissões
Verdade seja dita: tem muita gente
por aí que sonha em conhecer outro
país. Uma grande oportunidade é poder
fazer isso enquanto estuda, não é?Todo
o percurso da preparação da viagem,
escolha do curso e país, até a chegada
do dia da viagem, é uma aventura e
tanto. Haja ansiedade!
Vamos imaginar que você já escolheu o país onde quer estudar e está
indo para o Canadá! E agora?!
O Canadá é um dos “queridinhos”
dos estudantes brasileiros. Além de
ter algumas das universidades mais
conceituadas no mundo, ganha pontos
positivos por suas belezas naturais e
agitação noturna. Ou seja: um prato
cheio para quem quer ter uma experiência internacional inesquecível. Mas
aí você fica balançado, inseguro e sem
saber do que precisa para realizar
todos esses planos, não é mesmo?
Calma, nós podemos ajudá-lo!
Antes de seguir sua programação,
esteja atento aos detalhes: nós, brasileiros, precisamos de um visto para
entrar em alguns países, como você
deve ter notado enquanto fazia suas
pesquisas por aí. No Canadá também
é assim. Mas é tudo bem simples e
só vai exigir um pouquinho da sua

Permissão de estudo
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paciência – e claro, organização, que
é sempre bem-vinda!
Outra coisa que você possivelmente
vai precisar apresentar para estudar no
Canadá é uma permissão de estudos.
Muita informação? Sim, é verdade. Mas
você vai entender essas necessidades
e exigências daqui a pouco.

Visto
A grosso modo, o visto é uma
autorização de entrada solicitada
ainda no Brasil e que possibilita a sua
entrada em um determinado país – no
nosso caso, o Canadá. Quando você
recebe um visto canadense, ele não
passa de uma simples etiqueta que o
Consulado canadense cola em uma
das folhas do seu passaporte. Essa
“simples etiqueta” abre portas, rumo
às terras canadenses!
Mas atenção: o visto é sempre uma
mera expectativa de entrada no Canadá. A decisão final é tomada pelo oficial
de fronteira quando você desembarca
no país. Esteja preparado com seus documentos (por exemplo: permissão de
estudo ou trabalho, carta de aceitação
da escola, entre outros) para o caso de
o oficial de fronteira questioná-lo sobre
seus planos no Canadá.
Até pouco tempo atrás, o visto
canadense podia ser concedido com
dois status: de única entrada – que
era meio sem graça e só te deixava
entrar uma única vez no Canadá – ou
múltiplas entradas – o visto mais
legal, que permitia que você entrasse
no país quantas vezes precisasse.
Mas em fevereiro de 2014 o Governo
do Canadá extinguiu o visto de única
entrada. Ou seja: todos os vistos

concedidos a partir dessa data são de
múltiplas entradas.
Outra característica do visto é que
ele possui uma data de expedição e
outra de expiração; quando ele expira,
você precisa renová-lo junto ao Governo do Canadá.
Os vistos solicitados podem ser
de turismo, trabalho e estudo. Existe,
por exemplo, o visto de turismo com
autorização de estudo, que permite a
sua entrada no Canadá para um curso
rápido de no máximo 6 meses.
Então você se pergunta: “Ah! Mas
eu pensei que pudesse estudar por
um ano ou mais. Tipo uma graduação... Só seis meses não dá!”
É verdade! Mas é aí que entram em
cena as permissões de estudo e de
trabalho, aquela documentação de
que falamos antes, lembra?

de expedição e expiração, mas elas
variam de acordo com a duração dos
seus estudos no país.
Se você deseja fazer um curso de 25
semanas (que é mais de seis meses),
além do visto, você precisará também
de uma permissão de estudos que
será válida pelas 25 semanas de estudos. Quer outro exemplo? Vamos lá:
se o seu curso tem, digamos, 2 anos,
a sua permissão de estudos valerá
exatamente por esses 2 anos.
No final das contas, você sempre
precisará de um visto para entrar no
Canadá e, dependendo da duração do

Permissões de Estudo e Trabalho
Em poucas palavras, uma permissão (de estudo ou de trabalho) é
um documento que é fixado no seu
passaporte assim que você chega ao
Canadá. Você a recebe diretamente
do oficial de imigração que te atende
na entrada do país.
Enquanto o visto possibilita que
você entre no Canadá e fique por até
seis meses, as permissões te autorizam a estudar ou trabalhar. Fique
atento: as permissões, específicas
para estudo e/ou trabalho, possuem
data de expedição e expiração e
determinam o que você poderá fazer,
onde e por quanto tempo: não deixe
que percam a validade.
As permissões, tanto de estudo
como de trabalho, também têm data
Canadá Modo de Usar
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seu curso, também precisará de uma
permissão de estudos para permanecer no país. Se você quiser trabalhar,
você precisa de uma permissão de
trabalho. Não se esqueça desse detalhe importantíssimo!
Se você receber uma permissão de
trabalho, lembre-se de verificar se há
restrições como:
• Máximo de horas de trabalho
permitidas.
• Província onde você pode trabalhar.
• Tipos de emprego que você está
autorizado a exercer.
Trabalhar mais horas do que é
permitido bem como sem ter uma
permissão de trabalho válida é ilegal
e pode atrapalhar possíveis planos de
extensões de visto!

Só mais um lembrete...
Você pode achar que tudo isso é
muito burocrático e uma chatice, mas
basta ser uma pessoa bem programada e planejada. Tudo porque os vistos
e permissões canadenses envolvem
processos (como a gente informou no
início desse bate-bola) fáceis de se-

!

rem realizados. Você pode fazer tudo
aí no conforto da sua casa, desde
responder ao questionário e reunir a
documentação exigida, até o momento de enviar a solicitação para o Consulado canadense. Todo o processo
pode ser feito online ou por correio,
sem a necessidade de ir fisicamente
ao Consulado. As solicitações de
vistos canadenses no Brasil são processadas pelo Centro de Solicitação
de Vistos para o Canadá – CVAC, que
tem unidades no Rio de Janeiro, São
Paulo e Brasília. Em geral o prazo
para o processo, via correio ou online,
é de 20 dias úteis.
Sendo assim, o estudante faz sua
própria solicitação de visto, sem a
necessidade de contratar terceiros.
Mas, se você quiser contratar alguém,
esteja atento a profissionais não
regulamentados, para não cair em um
esquema de fraude. Fique de olho: certifique-se junto ao CVAC se o consultor – immigration consultant – contratado é regulamentado e autorizado.
No mais, apronte as malas e vá
com tudo em cima para o Canadá!

Vai lá!
CVACwww.vfsglobal.ca/canada/Brazil

O que você Não pode perder!

Lembra que o Governo do Canadá anunciou que os vistos agora são todos
de múltiplas entradas? A partir daí, é possível fazer um upgrade do seu visto de
dentro do país. Há um tempo, se você visitasse o Canadá como turista e quisesse
estudar em uma universidade canadense, precisaria sair do país (voltar para o
Brasil ou ir a Seattle, por exemplo) e fazer uma solicitação de visto de estudante,
permissões, etc. Agora essa modificação pode ser feita daqui mesmo, sem aquela
necessidade de “atravessar a fronteira do vizinho norte-americano” ou voltar para
casa. Gostaram da novidade?

O Jeito Canadense de ser
Na chegada ao Canadá, vem aquela
dúvida: O que fazer? Por onde começar? Onde eu encontro isto ou aquilo?
Calma, aqui você vai encontrar um
guia para ajudá-lo nos primeiros dias.
Se liga nessas dicas:
• A primeira coisa que um intercambista precisa saber ao
chegar em outro país é que lá
existem leis e regras que precisam ser respeitadas.
• Atravessar fora da faixa de
pedestre, mais conhecido como
jaywalking, parece brincadeira,
mas pode gerar multa. Somente
atravesse nas faixas e quando o sinal para pedestres estiver aberto.
• Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, lembra? No
ônibus ou no skytrain, aguarde

enquanto as pessoas saem antes
de você embarcar. Evite também
manter a mochila nas costas.
Atenção para as regras de boa
educação e convivência ao
utilizar os meios de transporte:
volume de voz adequado, manter
a mochila à frente do corpo e
usar fone de ouvido ao utilizar
aparelhos sonoros.
• É proibido fumar cigarros e
cigarrilhas de tabaco em lugares
públicos – como parques e
praias, perto de entradas de
prédios e até mesmo dentro do
seu apartamento. É necessário
manter uma distância, normalmente de 6 metros, da porta dos
estabelecimentos. Ao desobedecer à regra, você corre o risco de
levar multa.
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• A maioridade em British Columbia e Saskatchewan começa aos
19 anos. Já em Alberta é aos 18.
Atenção, uma carteira falsificada – para comprar tabaco, álcool
ou entrar em boate – vai te trazer
dor de cabeça.
• Beber na rua é proibido. O
consumo de bebida alcoólica no
Canadá só é permitido dentro de
locais licenciados.
• Diferentes de nós brasileiros, os
canadenses não beijam no rosto
quando se cumprimentam. Podem dar apertos de mãos se não
forem íntimos ou um abraço rápido caso já tenham intimidade.
O aperto de mão deve ser firme,
pois indica confiança. Lembre-se
disso quando estiver indo para
suas entrevistas de emprego!
• Atenção quando for usar a escada rolante: o lado esquerdo deve
sempre ficar livre. Caso queira
parar, fique do lado direito, sem
atrapalhar o fluxo.
• As pessoas aqui não comentam
sobre as outras. Comentários
sobre vestimentas, aparência física ou até mesmo uma situação
Canadá Modo de Usar
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Gorjetas

No Canadá é normal e esperado
que você dê gorjetas (tips) em serviços como bares, restaurantes, salão
de beleza, táxi, hotéis entre outros. É
uma regra social e vai de 12% a 20%
em cima do valor da conta. Veja o
depoimento de uma brasileira:
"Quando cheguei ao Canadá,
ainda estava um pouco perdida. Não
sabia muita coisa da cultura local,
mas ia aprendendo algo novo dia
após dia. Na minha primeira saída
com os amigos da escola, fomos a
um bar muito divertido, mas achei o
garçom rude comigo. Inicialmente me
senti discriminada por ser brasileira
e depois vi que aquilo era coisa da
minha cabeça. Na hora de pagar a
conta, meus amigos me explicaram
sobre a taxa de serviço e eu paguei a
tip. Naquele momento, a postura do
garçom mudou e ele foi muito gentil.
Passei alguns meses criticando a
postura dele e, mais tarde quando eu
arrumei um emprego, entendi o que
tinha acontecido naquele dia. A tip no
Canadá é muito importante, já que é
vista como um complemento do salário. Quando você não paga o serviço, é
como se estivesse deixando claro que
não gostou do atendimento. “

constrangedora que tenha acontecido com uma terceira pessoa
devem ser evitados.
• Aqui é super normal – e esperado – que você cumprimente
o motorista quando entra no
ônibus (Hello/Good Morning) e
quando descer (Thank you!).
• Outra dica para quando você
for andar de ônibus: quando
for descer, atente-se para a luz
verde que fica em cima da porta.
Assim que ela acender é só
dar um leve empurrão na porta
e aí sim ela abre. Não adianta
tentar abrir com a luz apagada!
Se o motorista estiver abrindo a
rampa de acesso aos cadeirantes pode levar um minuto para
o acesso traseiro ser liberado;
não tente abrir a porta neste
caso! Pode também acontecer
de o motorista esquecer-se
de liberar o acesso das portas
traseiras (acender a luz). Se
acontecer com você, basta dizer
“Back door, please” e o motorista vai liberar o acesso. E não se
esqueça de agradecer!

• Nas escolas, não chame os professores de “teacher”. Chame-o
pelo nome, ou Sir, ou Ma’am.
• Nunca jogue lixo no chão e recicle sempre que possível! Latinhas e garrafas nunca vão dentro
da lata de lixo, bolsas de plástico
podem ser recicladas em supermercados, papéis e jornais geralmente vão em lixeiras diferentes
e fazer composting – reciclagem
do lixo orgânico – é super normal
por aqui! Peça dicas a sua host
family e/ou professores: eles vão
te olhar com outros olhos!

• Palavras que são sempre usadas juntas: “No, thanks!” e “Yes,
please”. “Thank you” e “Sorry” são
muito utilizadas por aqui.
• Atenção aos motoristas desavisados: aqui o pedestre sempre
tem a preferência.
• Em avenidas e ruas que possuam
faixa e sinal de pedestre, os pedestres devem sempre atravessar
na faixa, respeitando o espaço e
tempo dos veículos. Bem como
o jaywalking, o descumprimento
dessa regra gera multa.

Canadá Modo de Usar
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Documento de Identificação

A BCID – British Columbia Identification Card – funciona no Canadá
como o RG no Brasil. Com este documento, você pode deixar seu passaporte em casa e passa a usar apenas
a BCID na carteira. Evite sair com o
seu passaporte, pois perdê-lo é caro e
vai te trazer muita dor de cabeça.
Para pedir um novo passaporte
você deverá ir ao consulado brasileiro
e pagar uma taxa de CAD$200. Os
documentos que estavam anexados
ao seu antigo passaporte, como vistos
e permissões, deverão ser requeridos novamente em seus respectivos
órgãos, como por exemplo, o visto
americano, no consulado dos Estados
Unidos, vistos e permissões canadenses, no CIC – Citizenship and Immigration Canadá, e por aí em diante.
Para ter uma BCID, você precisa ir
a um posto da ICBC com seu passa-

porte e a sua permissão de estudo
ou de trabalho válida por pelo menos
6 meses, uma segunda identificação
(que pode ser um cartão de crédito),
telefone de contato e endereço. Além
disso, é necessário pagar uma taxa de
CAD$35. O documento será enviado
para o seu endereço, em aproximadamente 2 semanas, e é válido por 5
anos. Menores de 19 anos precisam
de autorização dos pais.
Vale lembrar que os bares e restaurantes que servem bebida alcoólica e liquor stores exigem que sejam
apresentados dois tipos de identificação. Uma pode ser a BCID e a
outra um cartão de crédito, desde que
tenha seu nome impresso. Somente
maiores de idade podem comprar
álcool no Canadá. E lembre-se, falsidade ideológica é crime!

Vai lá!

www.icbc.com/driver-licensing/gettinglicensed

Alberta

www.health.alberta.ca

Saskatchewan

www.sgi.sk.ca/individuals/licensing/
features/photoidcard.html

Ligando para o Brasil
Ligar para casa para avisar sua
família que você chegou bem talvez
esteja no topo da sua lista de prioridades após seu desembarque no
Canadá. Você pode encontrar cartões
telefônicos em bancas de jornal e
lojas de conveniência. Conhecidos
como calling cards, estes cartões
custam a partir de CAD$5.
Canadá Modo de Usar

10

Para ligar para o Brasil é fácil; siga
as instruções do cartão e digite:
• 011 + 55 + código da cidade no
Brasil (sem o zero) + número do
telefone.
• Para ligações a cobrar, ligue para
a Embratel (1 800 463 6656) e siga
as instruções.

Uma alternativa para falar com
a sua família no Brasil é o Skype,
que faz ligação de graça de Skype
para Skype ou pagas, de Skype para
telefone.

Vai lá!

www.skype.com/en/rates

Comprando seu celular
Para comprar um celular, com um
plano pós-pago, você vai precisar
de um cartão de crédito e identidade emitidos no Canadá. Se você
vai passar pouco tempo, considere
optar por um celular pré-pago.
A dica nessa hora é pesquisar as
diversas operadoras e achar qual
oferece o plano que melhor te atende e prestar atenção às condições
de quebra de contrato. Ao lado,
está uma tabela com algumas das
operadoras mais utilizadas.

!

Assinando Contratos

É muito importante prestar atenção
antes de fazer um contrato de serviço
no Canadá. Muitos estudantes assinam contrato com o tempo de duração
diferente da sua estada no país, e isto
pode dar uma grande despesa, haja
vista as multas por quebra de contrato.
Esteja ciente do prazo, leia o
contrato com atenção e se você ainda
não se sentir seguro, peça ajuda para
alguém na escola, um amigo que mora
aqui há algum tempo ou na sua homestay. Planos de academia, tv paga/
internet e telefone celular, podem
trazer muitas vantagens inicialmente,
mas no final, podem dar uma grande
despesa. Fique esperto e entenda o
contrato antes de assiná-lo!
Operadora
Bell		
Telus		
Rogers/Fido
Koodo		
Wind		
Virgin Mobile

Website
www.bell.ca
www.telus.com
www.rogers.com / www.fido.ca
www.koodomobile.com
www.windmobile.ca
www.virginmobile.ca

Moradia
Para muitos intercambistas, mudar de país pode ser algo bem difícil
inicialmente. Afinal, o estudante se
dispõe a sair da sua zona de conforto para enfrentar novos desafios de
convívio em um país desconhecido.
De início, o ideal é você morar
em uma homestay, conhecer a cidade e aí então, se for o caso, alugar
o seu próprio apartamento. Abaixo
explicaremos um pouco sobre as
chamadas homestays e o processo
para alugar um apartamento no
Canadá.

O que é Homestay?
Homestays permitem que estudantes e turistas morem com uma família
local. Lembre-se de que o Canadá é
um país de imigrantes: há famílias
cujos membros são canadenses, mas
de origem da Índia, Filipinas, Coréia,
China, Itália e Irã, entre outros.
Essas homestays passam por um
processo de qualificação antes de
receber os estudantes. Se a homestay
atender aos requisitos de segurança e bem estar do intercambista, ela
Canadá Modo de Usar
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pode fazer parte do projeto. Qualquer
problema que você tenha na homestay
deve ser comunicado a sua escola. Não
se submeta a passar por situações
desconfortáveis por vergonha ou receio
de perguntar.
Antes de partir, é importantíssimo esclarecer suas necessidades
e preferências na sua agência. Por
exemplo: suas alergias, seus hábitos
e hobbies. Seja claro neste momento;
é crucial para que a agência possa
ajudar na escolha da homestay.
Outra boa ideia é trazer presentes
para os integrantes da sua “nova
família”. Entre os favoritos estão camisas da seleção brasileira, havaianas e chocolates. Se você optar por
chocolates, procure saber se alguém
da família é alérgico a nozes, o que é
muito comum na América do Norte,
ou se é diabético.

Na homestay você terá um quarto
para você (ou compartilhado, se optar
por isso) com duas ou três refeições
por dia, acesso à lavanderia, telefone
para chamadas locais, televisão e
internet se disponível. O estudante terá
também o apoio e orientação da família
canadense durante o processo de
ajuste ao novo modo de vida. A família
compartilhará seus conhecimentos
com o estudante – desde como se locomover na cidade até informações mais
específicas sobre a cultura canadense
e detalhes do estilo de vida local.

Orientações Gerais
Alimentação A comida na homestay
muito provavelmente será diferente
daquela a que você está acostumado
no Brasil. Diferentemente do Brasil,

!

Dia Típico

Quer ver um dia típico de um
estudante no Canadá?
Ele vai tomar café da manhã
com sua família – os pais de
ascendência filipina e os filhos
nascidos no Canadá; vai sentar-se
ao lado de um japonês de cabelo
colorido e fone no ouvido no
skytrain; vai ter aula com russos,
indianos, sauditas e coreanos; vai
comprar seu almoço no restaurante chinês e muito provavelmente
vai ouvir alguém falando em português enquanto espera o ônibus
de volta pra casa.
Gostou? Então o Canadá é um
ótimo lugar para você!

Canadá Modo de Usar
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o almoço no Canadá é bastante leve
e composto por sanduíche, frutas e
sucos. Famílias canadenses, em geral,
têm hora certa pra jantar (entre 5:30 e
7), quando todos sentam pra comer e
conversar. Se você não for jantar com
eles num certo dia, telefone pra avisá-los com antecedência. Isto é muito
importante, já que a família vai se
preocupar em fazer um prato de comida
para você, e se você simplesmente não
aparecer, isto pode ser considerado
falta de respeito. Terminado o jantar,
você deve oferecer ajuda na limpeza,
colocando seu prato, talheres e copo
na lavadora ou na pia.
Banheiro Lembre-se de manter o banheiro em ordem, limpo e seco. Outras
pessoas o usarão depois de você. Não
desperdice água quente, pois no Canadá ela custa caro e provavelmente não
há muito disponível a todo momento.
A maioria das famílias deverá solicitar
que você limite seu banho a 10-15 minutos. Na maioria das casas canadenses
água quente é gerada e fica armazenadas em tanques que normalmente
não são muito grandes e por isso o seu
uso é limitado. Outra coisa importante
e diferente do Brasil: papel higiênico
usado deve ser colocado no vaso sanitário e não no cesto do banheiro.
Comunicação Comunicar-se com a
família com quem você está morando
é muito importante. Grande parte dos
problemas mais comuns na homestay
é causada por falta de comunicação.
Procure estar disponível para conversar com sua família e lembre-se de que
eles são uma ferramenta de adaptação
no país. Passar muito tempo trancado
no quarto ou voltar para casa tarde
impossibilita o contato e atrapalha a
sua adaptação. Se você tiver algum

problema, tente primeiro resolvê-lo
diretamente com a família. Se nada
mudar, procure seu agente ou escola.
Distância até a escola Quase todas as famílias canadenses moram em áreas entre
20 e 50 minutos do centro das cidades.
Bebidas e drogas É proibido fumar em
lugares públicos, e o consumo de
bebidas alcoólicas só é permitido em
lugares licenciados. O uso de droga é
ilegal no Canadá. Os estudantes não
devem usar drogas ou consumir álcool
em suas homestays; deve-se respeitar
o ambiente familiar bem como os
membros da família. Assim sendo,
esteja ciente das regras estabelecidas
no país para que não surjam situações
como mudanças de residências por
justa causa, sem direito a reembolso.
Fumar tampouco é permitido na
homestay. Se você for fumante, peça
autorização de sua família para fumar
do lado de fora da casa e obedeça as
instruções. Nunca jogue a bituca de
cigarro no chão.
Canadá Modo de Usar
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Alugando seu cantinho
Gastar com aluguel mais do que
o devido é um erro comum. A maior
parte das pessoas aluga apartamentos sem antes ter uma boa ideia de
custo x benefício.
Para aqueles que querem morar a
10 minutos da escola e fazer o caminho andando, o ideal é alugar um apartamento nas proximidades do centro,
onde estão situadas as escolas.
Algumas pessoas escolhem o local
pela internet antes mesmo de chegar
à cidade, mas o ideal é conhecer o
espaço antes para ter certeza de que é
aquele lugar em que deseja morar. Mas
explicaremos isso mais adiante.
Preste atenção a estes pontos:
• Depósito Antes de alugar um espaço, é necessário pagar um depósito ao locatário (normalmente
metade do aluguel). Esse valor é
parecido com o “cheque caução”
e é devolvido no final da estada se
o apartamento não for danificado.
• Contrato Para alugar um apartamento é necessário fazer um
contrato. A primeira dica de
furada é alguém oferecer para
Canadá Modo de Usar

14

alugar/dividir um apartamento “sem precisar” assinar um
contrato. Atente-se ao numero
máximo de ocupantes permitido
no apartamento e para a estada
mínima necessária, que geralmente é de 1 ano.
Parte da frustração dos estudantes
é causada pelo chamado subletting.
Isso acontece quando uma pessoa
aluga um apartamento e em seguida
aluga o mesmo espaço para outras
pessoas, normalmente para aliviar
as despesas. Essa prática é comum,
embora nem sempre permitida. E é
exatamente por isso que você deve
se certificar de que está alugando
diretamente do locatário ou dono do
apartamento, além de ler e assinar um
contrato com todas as regras sobre
o que pode e o que não pode fazer na
propriedade que você está alugando.
Para estar ciente de todos os seus
deveres e direitos, entre em contato
com o Residential Tenancy Branch. O
link está embaixo.

Vai lá!
Residential Tenancy Branch
www.rto.gov.bc.ca

Meu primeiro apartamento foi uma furada...
Após passar dois meses na homestay, decidi procurar um apartamento. Achei um
anúncio de um quarto privativo localizado a 2 minutos da escola. Paguei o depósito e no
dia da mudança surgiu o primeiro problema: o manager informou que o quarto não estava
mais disponível e minha única opção seria morar em outro apartamento no qual eu não
teria um quarto privativo. Além disto, eu teria que dividir a “casa” com mais 6 pessoas.
Pela quantidade de moradores e agregados, a casa estava sempre em situações
deploráveis de higiene e não existia um horário de silêncio. Meus roommates faziam
festas todos os dias e isso prejudicou minhas noites de sono e estudo. Por fim, o
manager entrava no apartamento sem a nossa permissão e muitas vezes em horários
impróprios depois da 1 da manhã.
Isso tudo foi me sugando de uma maneira que prejudicou os meus estudos. Meu
rendimento escolar caiu, e eu não tinha vontade de fazer mais nada além de dormir.
Decidi me mudar e pra isso eu precisava do depósito de volta. O manager falou que
só me devolveria caso eu colocasse outra pessoa no meu lugar. Comecei a buscar
esse substituto, recebia em média 3 pessoas por dia mas todas se assustavam com as
condições do apartamento.
Resultado: acabei saindo de lá no prejuízo de CAD$300 do depósito. Achei um
apartamento em que moraria apenas com mais uma pessoa, pagando o mesmo valor e
teria um quarto só pra mim!

Transporte Público
Os meios de transporte mais
usados por estudantes são o skytrain,
seabus e ônibus. Todos estes meios de
transporte têm aviso sonoro e letreiro
eletrônico que indicam qual a próxima
parada, o que é muito útil para os
recém-chegados e para aqueles que
ainda não têm muito domínio do
idioma.
O transporte público em Vancouver, por exemplo, é dividido em 3
zonas e paga-se a tarifa de acordo
com a região para a qual você for. A
zona 1 é Vancouver, a zona 2 são os
subúrbios em volta de Vancouver (Richmond, Stevenson, Burnaby, North
Vancouver, West Vancouver e New
Westminster), e a zona 3 são as de-

mais regiões (Surrey, Delta, Langley,
Cloverdale, White Rock, Coquitlam,
Port Coquitlam e etc).
Existem três opções para a compra
de bilhetes de transporte público: o
passe mensal (que tem uso ilimitado
para a zona que você escolher), o passe unitário (que pode ser comprado
em blocos de 10 passes) ou o passe
diário (que é comprado cada vez que
o transporte público for usado).
Vale lembrar que em British
Columbia, se você for usar o ônibus,
você precisa ter o valor exato da
tarifa em moedas já que não existe
cobrador e o motorista não dá troco.
Para os que estão chegando e não
contrataram serviço de transfer do
Canadá Modo de Usar
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aeroporto, os terminais de compra de
bilhetes no skytrain não aceitam nota
de CAD$50 ou CAD$100.
Atenção: utilizar o transporte
público sem bilhete válido não é
permitido e, se você for pego sem ele,
prepare-se para pagar uma multa.
Com os passes unitários, a partir
do momento que você validar seu bilhete, ele terá duração de 90 minutos
e poderá ser usado quantas vezes for
necessário e em qualquer meio de
transporte público.
Durante a semana, após as 18:30, aos
finais de semana e feriados, é cobrado
apenas o valor da zona 1, independente
da região em que você for andar.
Para informações sobre horário ou
itinerário, visite o site: www.translink.
ca ou ainda mande uma mensagem
de texto para o número “33333” com
o número da sua parada de ônibus,
geralmente em amarelo no topo da
Canadá Modo de Usar
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placa. A Translink te manda uma
mensagem de volta com os ônibus
que ali param e seus horários. Você
também pode ligar para a Translink no
número 604-953-3333 e falar com um
atendente.
Os bilhetes de ônibus podem ser
comprados em lojas como 7Eleven,
Shoppers Drugmart, London Drugs,
Safeway e lojas de conveniência.
Unitário
1 Zona: 2.75
2 Zonas: 4.00
3 Zonas: 5.50

Booklet
21.00
31.50
42.00

Mensal
91.00
124.00
170.00

* valores em CAD$, de Junho de 2014

Vai lá!
Translink

www.translink.ca/en/Rider-Guide/
Etiquette-on-Transit.aspx

Seguro Saúde
Você já deve saber que o seguro
saúde não é obrigatório, mas é fundamental. Por isso sugerimos que você
contrate um seguro saúde ainda no
Brasil. Informe-se sobre os diferentes planos oferecidos. Cada plano
tem sua regra e o melhor é pesquisar
o que melhor o atende. Informe-se
acerca de todas as cláusulas. E leia
a apólice! Essa é a única maneira de
saber o que o seu seguro cobre e o
que deixa de cobrir.
Na leitura da apólice, preste atenção em tópicos como:
• Você precisa pagar pelo atendimento médico e depois pedir
reembolso? Cada seguradora tem
uma regra diferente para essa
questão, que é muito importante!
• Esportes radicais, na maioria
dos casos, exigem a contratação
de um seguro à parte.
• Sabia que uma perna quebrada
aqui no Canadá pode te custar a
bagatela de CAD$40.000? Preste
atenção nos valores de cobertura de acidentes.

• Extrair o siso em British Columbia vai custar no mínimo
CAD$800. Veja se seu seguro
cobre saúde dental.
• Como é a cobertura para doenças pré-existentes? Diabetes,
hipertensão e asma são alguns
exemplos.
• De quanto é a cobertura para
medicamentos? Precisa pedir
reembolso?
• Cobre o uso de ambulâncias?
• Despesas de repatriamento de
corpo ninguém quer ter, mas é
bom saber que ela gira em torno
de 5 a 9 mil dólares e infelizmente não há base legal para o
governo brasileiro cobrir. Confira
o valor da cobertura do seguro
para estes casos.
Mas você já deve ter ouvido falar
que o sistema de saúde canadense é
muito eficiente e quase de graça, certo? E ele é, para cidadãos canadenses,
residentes permanentes ou estudantes que vão morar, por exemplo,
em British Columbia ou em Saskat-

Operação de Emergência
Com uma saúde excelente, Douglas Nery nunca imaginou que iria parar em um
hospital em Toronto. Foi exatamente isso que aconteceu no primeiro dia do ano,
quando ele sofreu fortes dores abdominais e foi diagnosticado com uma apendicite.
“Tudo o que eu queria era evitar ser hospitalizado porque não tenho seguro de saúde e
sei que custaria caro”.
Douglas foi informado pelos médicos que teria que fazer uma cirurgia de emergência para a retirada do apêndice, ou correria risco de vida. Sem nenhuma alternativa, ele
foi operado com sucesso, mas o serviço não foi de graça, e muito menos barato. As
diárias do quarto custaram CAD$3500, o ultrassom CAD$150, o serviço de emergência
CAD$550, e a cirurgia, apesar de ainda não terem lhe informado o valor final, deve
custar de CAD$10 mil a CAD$35 mil. – Extraído do site OiToronto

Canadá Modo de Usar
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Emergências!

Emergências envolvendo cidadãos brasileiros – como mortes, prisões ou acidentes
graves – devem ser imediatamente comunicadas ao Consulado do Brasil em Vancouver.
Ligue para + 1 604 696 5311 e deixe recado, explicando o que aconteceu. O plantonista
vai entrar em contato com você.
O Consulado vai ajudar no contato com familiares no Brasil e, se for o caso, com as
autoridades no Canadá. No Brasil, você deve ligar para (61) 8197-2284. Concessão ou
furto de passaporte, emissão de vistos e outras rotinas consulares não caracterizam
emergências, a não ser em situações extremas.

chewan, por mais de 6 meses. O plano
de saúde destas províncias tem um
período de carência e você só se torna
elegível para o plano depois de morar
no Canadá por 6 meses.Quanto a Alberta, você precisa ter uma permissão
de estudo válida por pelo menos 1 ano.
Por isso é importante fazer o seguro saúde ainda no Brasil, para cobrir
este período de carência, se você for
ficar por mais tempo no Canadá. Saca
só: se você não tiver nenhum seguro
saúde, uma simples consulta numa
walk-in clinic – clínica que não exige
agendamento – em British Columbia,
por exemplo, vai te custar no mínimo
CAD$100. Se você somar exames,
medicamentos e outras possíveis despesas, comprar aquele seguro saúde
no Brasil, antes de vir pro Canadá vai
sair bem mais barato, acredite!

Fiquei doente, e agora?
Você ficou gripado ou doente, acha
que não precisa ir ao médico e que basta
tomar um medicamento da farmácia que
ficará bem? Fique atento! No Canadá,
a venda de medicamentos é controlada.
Existem opções de remédios que não
precisam de receita médica e você pode
consultar o farmacêutico para verificar
qual a melhor opção; porém, se você faz
uso de medicamento controlado, não
conseguirá comprar sem receita.
Canadá Modo de Usar
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Por isso, peça ao seu médico a
receita médica e traga uma quantidade de remédio suficiente para no
máximo 90 dias. Se você precisar de
mais medicamento, basta ir a uma
walk-in clinic e pedir uma nova receita
ao médico. Você precisará de uma
receita feita por um médico licenciado no Canadá para comprar remédios
numa farmácia aqui.

Vai lá!
Atendimentos Emergenciais

david-cummings.com/documents/
canadian_hospital_rates.htm

Saskatchewan

www.ehealthsask.ca/HealthRegistries/
Pages/benefits-questions.aspx

Alberta

www.health.alberta.ca/AHCIP/
temporary-residents.html

Depressão
Em British Columbia, há pouquíssimo sol durante o inverno. Em Alberta
tem mais sol, mas em compensação o
frio é muito mais intenso. Em Vancouver, no inverno, quando você acorda
pela manhã para ir para aula, ainda
está escuro, e se você estuda até o
período da tarde, verá que o sol se
põe por volta das 4.

A sensação é de noite permanente.
A sonolência e a vontade de não fazer
nada podem surgir. Há uma explicação
dos efeitos do clima e da luz solar
no nosso organismo. A vitamina D é
produzida pela pele em resposta à radiação ultravioleta da luz solar natural.
Quanto maior a distância entre a linha
do Equador e o lugar onde você vive,
menor a exposição ao sol e menores
são os níveis de vitamina D.
O próprio ar parece mais denso,
dando uma sensação de peso na cabeça
e de corpo cansado. É comum uma depressão sazonal nesse período. Por isso,
se você gosta de esporte, pratique alguma atividade física indoors para que seu
corpo se adapte melhor a esta ausência
solar e às diferenças climáticas.

Outra dica importante é a ingestão
de vitamina D em cápsulas ou gotas.
Elas estão disponíveis nas maiores
redes de farmácia no Canadá – London Drugs e Shoppers Drugmart são
alguns exemplos – e não precisam de
receita médica.
Os canadenses também sofrem
com o inverno. Lembre-se de que
aquele vendedor de loja, atendente do
seu restaurante favorito, ou até mesmo o seu professor podem estar com
esses sintomas. O que é necessário?
Paciência, e se der, bom humor.
Mas se você estiver se sentindo
deprimido demais, converse com o
seus orientadores na escola. Eles são
as melhores pessoas para você dividir
os anseios dessa jornada.

A Viagem

Pedro foi para o Canadá com 20 anos. O
plano era aprender inglês por 6 meses para
conseguir um bom emprego no Brasil.
Por um mês estudou com dedicação e
fez amigos de todas as nacionalidades. Estava curtindo e explorando Vancouver. Mas no
segundo mês Pedro se envolveu com drogas
e tudo mudou. Ele viu e fez de tudo, menos
estudar. Passou por diversas homestays e
era expulso a cada duas semanas.
Voltou ao Brasil por sorte sem problemas com a polícia ou com a imigração.
Porém as lembranças são vagas, e do inglês que ele queria aprender, nada sobrou.
Seu primeiro ano de volta ao Brasil foi um
pesadelo. Não conseguiu emprego por
vários meses, e no último ano mudou mais
de 5 vezes de trabalho.
Seus pais descobriram sobre as drogas
e ele levou um gelo da família e dos amigos.
Quando conversamos com Pedro, ficamos
impressionados com sua própria conclusão:
- Eu me diverti em Vancouver, mas o
preço foi alto.
Canadá Modo de Usar
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Drogas no Canadá

Conta Bancária

Posse de maconha é crime no
Canadá?

Qualquer estudante pode abrir uma
conta bancária no Canadá. Basta ir ao
banco escolhido com o seu passaporte, permissão de estudos (para que
eles abram uma conta de estudante e
você não tenha que pagar tarifas mensais), endereço (pode ser homestay) e
telefone de contato.
Vale lembrar que você deve fechar
a sua conta e certificar-se de que não
existem pendências no seu nome
antes de voltar ao Brasil.
Abaixo estão os sites de alguns
bancos.

Sim. A posse de maconha é um
crime sob as Controlled Drugs and
Substances. A droga não precisa ser
sua, somente o fato de você estar em
posse dela vai te colocar em maus
lençóis. Há exceções médicas.

Quais são as penalidades?

Para uma primeira condenação,
se você portar menos de 30 gramas,
as penas máximas são uma multa de
CAD$1000 e/ou 6 meses de prisão.
Você também pode acabar com um
registro criminal. Isso pode impedi-lo de viajar para outros países,
e você pode não mais se qualificar
para certos empregos e/ou começar
o processo de cidadania. E pode até
mesmo terminar deportado.
As questões legais para esse
crime são complexas e uma acusação
pode prejudicá-lo seriamente.

VAI LÁ!
TD-CanadaTrustwww.tdcanadatrust.com
BMO - Bank of Montreal
www
bm
. com
.
RBC - Royal Bank www.rbc.com
Scotiabank www.scotiabank.com
CIBC www.cibc.com
HSBC www.hsbc.ca

!

Matricule-se
no Consulado!

É importante o Consulado sempre ter dados atualizados sobre você
e os contatos de seus familiares para
a eventualidade de uma emergência.
Por isto, é fundamental você se
matricular no Consulado.
A matrícula pode ser feita on-line
no seguinte site: http://vancouver.
itamaraty.gov.br/pt-br/matricula_
de_brasileiros.xml. No site, você vai
responder a algumas perguntas. O
Consulado assume o compromisso
de preservar a confidencialidade de
suas respostas e não compartilhará
suas informações com terceiros.
Em dois ou três cliques, tudo estará
finalizado!
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Quero trabalhar no Canadá
Muitos brasileiros, quando vêm
estudar no Canadá, têm a opção de
também tirar a permissão de trabalho.
Vários têm formação superior, alguns
mestrado e doutorado, e anos de
experiência de trabalho. Na maioria
dos casos, a experiência no Brasil é
irrelevante quando se busca emprego
no Canadá.
A realidade do mercado de trabalho canadense é a mesma que em
qualquer lugar do mundo: competitiva! É ilusório pensar que um estudante, recém-chegado conseguirá o
mesmo cargo em sua área de especialização. Várias são as razões:
• Nível insatisfatório de inglês;
• Desinteresse das empresas
em contratar empregados com
permissões de trabalho curtas –
menos de 1 ano;
• Falta de formação acadêmica,
experiência de trabalho e referências locais, e
• Saturação de mercado.
Para trabalhar no Canadá você
precisa de uma permissão de trabalho e de um SIN – Social Insurance
Number, que funciona no Canadá
como a Carteira de Trabalho funciona
no Brasil. Para conseguir um SIN
Card você precisa ir a um posto do
Service Canada com seu passaporte,
a sua permissão de trabalho e um
comprovante de endereço.
Não é impossível encontrar emprego. Existem, por exemplo, muitas
posições de trabalho entry level. Em

Vancouver, há muitas oportunidades
na indústria de serviços (restauração
e hotelaria). Aceitar trabalho em cargo inferior ao que se exerce no Brasil
pode ser enriquecedor e abrir portas
para outras oportunidades.
Outro ponto importante: o trabalho
voluntário no Canadá é muito valorizado. Além de ajudar os imigrantes a se
sentirem inseridos na sociedade, melhora o nível de inglês e a experiência
profissional. Para quem busca empregos remunerados, o trabalho voluntário
pode servir como referência, além de
mostrar competência e responsabilidade. Só que existem regras específicas para este tipo de trabalho. Se,
por exemplo, você estiver trabalhando
como voluntário em uma empresa, você
vai precisar de permissão de trabalho.

VAI LÁ!
Trabalho Voluntário www.cic.gc.ca/english/study/institutions/work-volunteer.asp
Social Insurance Number www.servicecanada.gc.ca/eng/sin/apply/how.shtml
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Imposto de Renda
Obrigações Fiscais

Determinação de Residência

Se você tiver renda no Canadá,
você é responsável pela apresentação
de declaração de imposto. A cada
ano, você deve enviar o formulário
de imposto para dizer ao governo
canadense quanto dinheiro ganhou e
quanto de imposto pagou, pois ele é
descontado na fonte. Se você pagou
mais do que devia, vai receber um
reembolso. Se pagou menos, vai ter
que pagar a diferença.

O sistema tributário canadense
é baseado na residência, não na
cidadania. Para saber como você será
tributado, que formulário deve utilizar
e para quais deduções e benefícios é
elegível, primeiro você precisa determinar sua residência.
VAI LÁ!
Canada Revenue Agency
www.cra-arc.gc.ca/volunteer
www.cra-arc.gc.ca/ndvdls-fmls/
menu-eng.html

CNH é válida no Canadá?
Sim, a carteira de habilitação
brasileira é válida, por um prazo limitado contado a partir da sua data de
chegada ao Canadá. O estudante pode
alugar um carro e viajar pelo Canadá ou

Estados Unidos munido da CNH.
Como a validade muda de acordo
com a província onde você vai morar;
o ideal é buscar mais informações.
Veja os links abaixo.

VAI LÁ!
British Columbia www.icbc.com/driver-licensing/moving-bc/other-country
Alberta www.servicealberta.ca/1671.cfm
Saskatchewan www.saskimmigrationcanada.ca/drivers-licence
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Dicas para um bom Desempenho de Estudos
• No primeiro dia de aula, os professores entregam um folheto com
as informações sobre o material
que vão ensinar durante o período
de estudo, telefones e e-mails de
contato. Faça bom uso dessas
informações: se você ficar doente
e precisar faltar aula, avise o
professor via e-mail ou deixe uma
mensagem de voz. Outra dica:
é muito comum tirar dúvida via
e-mail. O breakdown do material
muitas vezes são os tópicos que
poderão ajudá-lo na prova.
• Procure comprar os livros antes de
começar as aulas, já que os professores costumam usá-los já nos
primeiros dias. Outra dica é adquirir livros usados, pois são muito
mais baratos. Procure nos grupos
dos estudantes no Facebook ou
pergunte aos colegas de classe.
• No Canadá as salas de aula costumam ter mesas para dois ou
três estudantes. Procure sentar
perto de pessoas que tenham
estudado anteriormente no país.
Eles já conhecem os procedimentos e poderão te passar
algumas dicas.

!

• Mesmo que uma atividade semanal valha um ponto, por exemplo,
não deixe de fazer. Os professores apreciam alunos que vão “the
extra mile” e levam o seu esforço
em consideração quando estão
fazendo avaliações finais.

Dica de Ouro

Se você está passando por qualquer problema que possa te prejudicar nos estudos, procure seu professor em sua sala. Mas mande antes um e-mail marcando
a visita. Seja qual for o problema, ele precisa estar ciente para poder te ajudar.
Depois disso você poderá procurar o psicólogo ou conselheiro da instituição de
ensino, se for o caso. Se você deixar para o final do semestre, pode ser que não
dê mais tempo para reverter a situação.
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CsF: Uma experiência para toda a vida
“Em Novembro de 2012, eu fui
contemplado com a bolsa do Ciência
sem Fronteiras (CsF) mas vi meu
sonho se desfazendo quando percebi
que eu não teria dinheiro para pagar
exames médicos e solicitar o visto.
Graças à ideia e solidariedade de uns
alunos extraordinários do mesmo
edital (120/2012), consegui fazer uma
vaquinha online e arrecadar dinheiro.
Foi assim que fiquei conhecido como
o Tiago da Vaquinha. Hoje estou no
Canadá escrevendo esta mensagem e
observando a neve cair lá fora, graças
a cada uma das pessoas que me ajudaram. Gostaria que vocês compartilhassem essa história para que jovens
que possam estar na mesma situação
em que estive ano passado possam
ver e vencer!!!!
Mídia social (Facebook) é realmente
uma ferramenta de comunicação maravilhosa. Os candidatos e estudantes
do CsF têm grupos online onde trocam
ideias e experiências. Foi lá que
comentei que eu iria desistir da bolsa
por não ter o dinheiro para os exames
médicos. Foi incrível a quantidade de
alunos que me apoiaram com mensagens e tudo mais. Até criaram memes
para divulgar minha causa. Recebi
ajuda de inúmeras pessoas do Brasil e
do exterior, inclusive de alunos que já
estavam no CsF.
Chegando ao Canadá comecei a
providenciar tudo que uma pessoa
necessita assim que chega sem nada
num país totalmente diferente do de
origem. Recebemos bolsa auxílio para
instalação, o que foi essencial. Acredito que o valor da bolsa é justo e permite uma boa vida durante o intercâmbio.
Um desafio enorme foi aprender a
administrar a bolsa pois recebemos
pagamentos de três em três meses e
isso me deixou mais preocupado ainda
pois se eu gastasse todo o dinheiro
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teria que esperar até o próximo pagamento; porém no fim tudo deu certo.
Era muito legal dizer que meu governo
me patrocinava através do CsF, isso
me dava bônus com os professores
e colegas e eles ficavam felizes em
saber que o governo brasileiro está
investindo em educação. Canadenses
agora, sem dúvida, sabem muito mais
sobre o Brasil.
Meus dois maiores desafios foram
o choque cultural, não apenas com
estrangeiros, mas também com os
brasileiros que conheci aqui, e o
idioma. Vim com o pensamento de
que o choque cultural não aconteceria comigo, puro engano. As pessoas
pensam e agem diferente, é uma
realidade completamente diferente do
Brasil. Até os brasileiros que moram
em outros Estados no Brasil e que eu
conheci aqui agiam diferente de mim.
Tive que observar bastante nesta fase
para entender isso. Conversar num
país onde inglês é a língua oficial exige
mais esforço tanto para falar quanto
para escutar e entender. Foi então que
decidi me isolar o máximo possível do
meu idioma e mergulhei de cabeça na
cultura canadense para me aperfeiçoar o máximo possível. A partir daí
fiz milhares de novos amigos locais e
internacionais e aprimorei meu inglês.
Minha universidade incentiva que os
alunos se envolvam com as atividades
realizadas no campus. Foi assim que
também conheci mais pessoas, sempre
me envolvendo com as atividades. Um

dos momentos mais inesquecíveis foi o
estágio que realizei durante o intercâmbio. Eu já havia trabalhado para esta
empresa canadense no Brasil e descobri que o escritório central era próximo
de onde eu morava aqui. Resolvi tentar
a sorte e fui aceito novamente pela
empresa. Aproveitei os fins de semana
livres durante o estágio para me dedicar ao meu esporte favorito, baseball,
e para me envolver em trabalhos voluntários. Foi a melhor experiência que já
tive na minha vida. O meu excelente desempenho e participação em atividades
acabaram resultando em uma grande
oportunidade de estagiar novamente e
desta vez dentro da minha universidade. Foi simplesmente incrível, colhi o
que plantei.
Meu tempo no Canadá não é
100 nem 200% importante, mas sim

1.000% importante! Essa experiência
enquanto jovem transforma o estudante numa pessoa melhor. Melhores
conhecimentos são adquiridos sem
dúvida e a experiência, não apenas
para minha formação, mas também
para o resto da minha vida pessoal, é
inexplicável!
Não se trata apenas de ter uma
universidade internacional de alta
qualidade no currículo, mas sim ter
uma consciência global sobre tudo em
todos os aspectos. Retorno ao Brasil
daqui a uma semana e já posso afirmar
que me tornei outra pessoa, uma
versão melhorada de mim. Obrigado
Ciência sem Fronteiras! Meu compromisso agora é com a minha sociedade,
minha comunidade no Brasil! “

Tiago Cauassa, Abril de 2014

E aí? Vamos esquiar?
Se você estiver no Canadá durante
o período de inverno, talvez queira experimentar atividades que nunca teve
a oportunidade de fazer antes, como
por exemplo: esquiar, fazer snowboard,
snowshoeing, ou ice skating.
Antes de tudo, vista-se adequadamente, de acordo com a atividade
escolhida e as condições climáticas de
onde você vai.
Aqui seguem algumas dicas de como
praticar tais esportes de forma segura.

Esqui e Snowboard
Esquiar e fazer snowboard podem
ser muito divertidos, desde que você
tenha conhecimento dos cuidados que
deve tomar quando estiver nas monCanadá Modo de Usar
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tanhas. Não importa se você escolher
esquiar ou fazer snowboard, ambos
são esportes de velocidade, e o uso de
capacete é fortemente recomendado.
Infelizmente, lesões cerebrais são a
maior causa de deficiência e morte
em pessoas menores de 40 anos.
Portanto, use capacete. É importante
também manter-se dentro dos limites
das pistas, resistindo ao desejo de se
aventurar entre árvores. Preste atenção e respeite os sinais de precaução,
indicando risco de avalanche em áreas
específicas. Faça aulas se tiver a oportunidade e o dinheiro.

Snowshoeing
Assim como esquiar e fazer
snowboard, snowshoeing oferece
seus riscos.
Informe-se o máximo que puder
sobre a trilha que escolheu fazer.
Nunca deixe de informar alguém
de onde está indo e quais são os seus
planos. Idealmente, esteja sempre
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acompanhado de pelo menos mais
uma pessoa. Estar acompanhado pode
fazer a diferença entre sobreviver ou
não no caso de uma emergência.
Carregue sempre uma mochila
com pelo menos água e comida. Se
tiver a chance de incluir uma pequena
lanterna e equipamento básico para
primeiros socorros, melhor ainda.
Observe as condições climáticas
constantemente, para que você não
seja surpreendido por uma tempestade de neve, podendo tornar muito mais
difícil encontrar o caminho de volta.
Snowshoeing é uma atividade
aeróbica. Lembre-se de beber bastante água. Desidratação pode ocorrer
mesmo no inverno. Quando estiver
caminhando nas trilhas, não se esforce
demais a ponto de começar a suar.
Evite camisetas de algodão. O suor
pode umedecer a sua roupa, baixando
consideravelmente a temperatura de
seu corpo. Cuidado com a hipotermia!
Vista-se com várias camadas, para que
possa removê-las ou acrescentá-las
quando necessário.

Ice Skating
Patine somente em lugares designados. Alguns aventureiros às vezes
patinam em lagos congelados. Resista
ao desejo de fazer o mesmo se não
houver placas indicando que o local
é seguro para patinação. Se você
estiver aprendendo a patinar ou já é
um patinador experiente, proteja-se
igualmente com capacete, protetores
de pulso, joelheiras e tornozeleiras.
Aprenda a cair e faça aulas se tiver
dinheiro e oportunidade. No mais, é
divertir-se, mas sempre tomando os
cuidados necessários.

Contatos Úteis

Emergência 911
Consulado Brasileiro em Vancouver
2020 - 666 Burrard Street
vancouver.itamaraty.gov.br/pt-br
consular.vancouver@itamaraty.gov.br
+1 604 696-5311 / +1 604-696-5311
Médica Brasileira
Dra. Rosanna Lima
1017 - 750 West Broadway
+1 604 708-4333
Dentista Brasileira
Dr. Iris Michaan
1156 Pacific Boulevard,
aarmyale@telus.net
+1 604 629-0386
Aconselhamento Emocional
Igor Oliveira
igor-oliveira.com/aconselhamento
contato@igor-oliveira.com
+1 778-989-8540

Designer Gráfico
BRZ Design
brzdesign.com
cinthia@brzdesign.com
+1 778 223-8330
Quer saber mais sobre assuntos que
não foram abordados na cartilha?
Procure uma associação brasileira na
sua província!
Associação Brasileira em BC
www.bcavancouver.ca
Associação Brasileira em Alberta
www.bcaab.org
Associação Brasileira em Saskatchewan
www.brasask.ca
Associação Brasileira em Edmonton
www2.brased.org
Quer falar conosco? Mande um e-mail
para: cartilhadoestudante@gmail.com

Consultoria de Imigração
Immi Canada
455 - 409 Granville Street
celina@immi-canada.com
+1 604 684-0530
Marco Castro
224 - 515 West Pender Street
marco@provisa.ca
+1 604 696-6042
Tradução e Interpretação Simultânea
Isabella Laterman
+1 604 210-0960
Tomas Almeida
talmeida@telus.net
+1 604 202-0031
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Este manual foi criado e desenvolvido por:

design with brazilian creativity
www.brzdesign.com

