Agradecemos a você por escolher nossa
agência para ingressar no maravilhoso
universo canadense, um dos lugares mais
bonitos do mundo.
Este manual será seu companheiro de
viagem e foi elaborado especialmente para
você, estudante intercambistas.
O objetivo deste guia é promover a interação
entre alunos e a nova realidade a ser descoberta,
apresentando um panorama geral do país.
Ele o ajudará a esclarecer dúvidas que
poderão surgir durante o tempo em que
estiver em seu intercâmbio.
Conte conosco e boa viagem!

2

SUMÁRIO
Hora de Fazer as Malas
Aeroportos e Voos
Imigração e Alfândega no Canadá
Hora da Acomodação
Adaptação à Nova Cultura
Regras para Bebidas e Cigarros
Moedas e Bancos
Documentos para entrar no Canadá
Transporte e Locomoção
Saúde

5
12
14
15
22
24
27
30
27
30
3

Descubra o Canadá
antes de viajar, com a Study for Life

Localizado na América do Norte,
o Canadá é o segundo maior país
do mundo, depois da Rússia.
A capital é Ottawa, mas a cidade
mais populosa do país é Toronto.
População de 36,91 milhões
de habitantes.
Religião predominante no país
é o Cristianismo e os idioma
falados são o Inglês e o francês.
Dia Nacional do Canadá (Canada
Day, em inglês e Fête du Canada,
em francês), 1º de julho.
Ao contrário do que muitas pessoas
pensam, no Canadá não faz frio o
ano inteiro, pelo contrário, o verão
canadense costuma ser bem quente.

Governo: O Canadá é uma monarquia
constitucional, um estado federal e uma
democracia parlamentar. O Parlamento
Canadense é composto pela Rainha,
Senado e Câmara dos Comuns.
Os esportes mais praticados são:
hóquei no gelo, patinação no gelo,
esqui, natação, beisebol e softbol.
O café-da-manhã dos canadenses
é caprichado. Ovos, salsichas, bacon
e pão torrado com manteiga de
amendoim fazem parte do cardápio.
O almoço é chamado de Lunch e
consiste em sanduíches leves. Não
é para menos! O jantar é cedo, por
volta das 18h e costuma ter batatas
e carnes.
As cores nacionais do Canadá são
o vermelho e o branco.
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HORA DE FAZER
AS MALAS
Não deixe para fazer as malas em cima da hora, escolha e separe com antecedência tudo o que
é importante para você, se ﬁzer tudo na correria pode esquecer de levar algo que não pode
ﬁcar para trás. Uma dica interessante é fazer uma lista das coisas que vai levar na bagagem de
mão, já que a viajem é longa. Não esqueça dos itens que são proibidos levar na parte de cima
do avião.

Mas o que levar?
Dê preferência para roupas casuais e confortáveis e que sejam para o seu uso diário. Invista
em calça jeans, leggin, camisetas, blusinhas e tênis. Escolha o necessário e de utilidade. Levar
roupas com tecidos mais práticos de lavagem e que não amasse muito já ajuda bastante e
você não precisará usar o ferro de passar roupa. Economize tempo para fazer coisas mais
interessantes.
Dica importante: Caso você viaje com alguém da família ou amigo, distribuam as roupas
nas malas de ambos, se acontecer um extravio da mala você não ﬁca desamparado.
Sempre tenha uma opção de roupa mais formal, você nunca sabe se precisará ir a um evento
mais formal ou até mesmo a uma entrevista de emprego. Se você já tem intenção de procurar
um trabalho como garçom ou garçonete, não esqueça de levar calça e sapatos pretos, além da
camisa preta ou branca, que pode variar de acordo com o restaurante. Se optar por trabalhar
em cozinhas, é indispensável levar roupas mais antigas e que possam ser usadas sem se
preocupar em estragá-las.
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Se você for estudar em uma cidade mais fria e se, principalmente, for chegar no inverno, é
bom colocar na mala casacos pesados e roupas quentes, invista nas luvas, toucas e cachecóis
de lã. A dica de quem já está acostumado com o inverno intenso é que você invista em um
casaco bem quente e use segunda pele.
Caso você vá para uma cidade com menos frio, leve blusa de moletom e uma jaqueta mais
quente, assim, você poderá usá-las dependendo da temperatura e frio que você costuma
sentir. Descarte levar toalha, travesseiro ou cobertor, esses itens ocupam muito espaço na
mala e você pode comprar lá.
Guarde em sacos plásticos tudo que for de vidro e que possa estourar, é aconselhável guardar
os sapatos também, assim eles não entram em contato direto com a roupa. Não se esqueça da
mochila, você vai utilizá-la tanto para ir estudar quanto para os passeios de ﬁnal de semana.

O que não levar
De acordo com o Governo do Canadá, muitas comidas, plantas e animais podem levar
doenças ao país, portanto, tudo o que você estiver levando deve ser declarado. Carnes de
qualquer espécie, seja in natura ou industrializadas, leite e produtos lácteos não entram
no país. Artigos caseiros, como itens feitos de plantas e madeiras também não. Para levar
doces, chocolates e bolachas, preﬁra os industrializados, já que na embalagem contém
todos os ingredientes (eles vão checar item por item, não tenha dúvidas).
É permitido levar apenas 1,5 litros de vinho (porpessoa), e 24 latas de cerveja de no máximo
335 ml cada. Você também não poderá levar mais que 200 gramas de tabaco e 200 cigarros,
se esse número exceder, você precisará arcar com as taxas.
Dinheiro
O Brasil permite a saída de R$ 10.000,00, por pessoa, para viagens internacionais. No entanto,
você pode entrar no Canadá com até 10 mil dólares canadenses sem declarar.

Bagagem
No Brasil as regras para as bagagens mudaram, as companhias aéreas estão autorizadas
a cobrar pela bagagem despachada e não são mais obrigadas a oferecer a franquia de uma
bagagem de 23 kg para voos nacionais e de dois volumes com até 32 kg para voos Internacionais.
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2 MALAS DE NO MÁXIMO 32KG CADA.

Quer levar mala extra? Algumas companhias permitem que o viajante leve uma mala
extra com o mesmo volume das outras, e o valor extra cobrado é de aproximadamente
CA$107 por trecho.
Cuidado com o excesso de bagagem! O valor cobrado pelo excesso de bagagem é alto,
e em alguns casos é necessário que a pessoa tire coisas de sua bagagem. Portanto, cuidado
com o excesso, leve apenas o que irá utilizar.
Material esportivo pode levar? Pode sim, mas é provável que você tenha que pagar
uma taxa extra , além de o material precisar embarcar em um case especial . Porém, tem
companhias que não fazem esse tipo de transporte, veja com seu consultor as linhas
aéreas que fazem.

Proteja sua bagagem
Todo cuidado é pouco quando você vai viajar para outro país e vai levar coisas que são
importantes para você! Portanto, proteja sua bagagem. Identiﬁque sua mala, coloque ﬁtas
ou adesivos para diferenciar das outras. Se quiser colocar cadeado também pode, mas
isso não impede que ela seja aberta. Caso queira, os aeroportos também disponibilizam
o serviço de embalar sua mala, protegendo suas coisas de furtos e danos. Esse serviço
custa aproximadamente 40 reais.
O que levar na bagagem de mão: A bagagem de mão deve pesar no máximo 10 kg.
Ela deve estar dentro das dimensões : 40 x 25 x 55 cm (comprimento x largura x altura).
É possível embarcar também com mochila ou a mala de computador.
O que posso levar?
Kit higiene pessoal
Chinelo para maior comodidade no voo
Uma ou duas trocas de roupas
Todos os equipamentos eletrônicos devem ir com você no avião
(celular, notebook, máquina de fotográﬁca e tablets)
Não se esqueça de levar livros e revistas para sua distração
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O que não posso? Objetos cortantes ou perfurantes (lâmina de barbear, lixa de unha de metal,
tesouras e cortadores de unhas).
Regras para transporte de líquido em viagens internacionais
É considerado líquido: produtos pastosos (creme dental), gel de cabelo, cremes, rímel, aerossol
e similares.
A condição para embarcar com esses itens é:
Todos os líquidos devem estar em potes individuais.
O volume total não deve ultrapassar 1 litro.
Caso precise usar medicamentos no avião, você deverá estar com a receita em mãos.
Se você precisar levar alguma comida com dieta especial ou papinha de bebê, que
serão consumidas no voou, mostre logo na inspeção de bagagens.
Líquidos que sejam adquiridos no Free Shop podem exceder os limites acima, desde
que dispostos em embalagens plásticas seladas e com o recebi de compra com a data
de início do voou. Se tiver alguma dúvida, pergunte à companhia aérea antes de viajar.
Extraviou sua bagagem, e agora?
Em caso de extravio da sua mala procure imediatamente a companhia aérea para informar o
caso. É necessário que você preencha um formulário para comunicar o acontecido e solicitar
a busca das malas. Caso você tenha contratado um seguro viajem, entre em contato com a
seguradora para reivindicar o reembolso sobre a bagagem se não for encontrada.
Não se esqueça de preencher o formulário de perda de bagagem, só assim poderá dar
entrada na seguradora. Guarde os comprovantes de despacho de bagagens, elas podem
ajudar na localização das malas.

Cuidado com os medicamentos
Prepare uma bolsinha ou necessarie com os remédios que você sempre leva no caso de
emergências como: anti-inﬂamatórios, anticoncepcionais ou analgésicos. Em muitos casos é
necessário mostrar a receita médica caso a quantidade for elevada. Se você pretende levar
algum tipo de medicamento alternativo como: vitaminas ou fórmulas manipuladas veja a
necessidade de apresentar para a alfândega, além da receita médica. No caso dealgum
medicamento controlado ou de uso contínuo para tratamento como antibióticos, deverá ser
apresentado uma receita em inglês ou traduzida.
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É hora de tomar a vacina da Febre Amarela
É importante tomar a vacina da Febre Amarela 10 dias antes de ir viajar, você pode encontrar
a vacina em postos de saúde, rodoviárias e hospitais gratuitamente. É necessário trocar a sua
carteira de vacinação e nacional para internacional, as informações estarão em português e inglês.
Para dar entrada na troca faça seu cadastro em casa mesmo, pelo SISPAF:

https://viajante.anvisa.gov.br/viajante/

Caso não faça o cadastro com antecedência, é necessário preencher o formulário direto no
posto da ANVISA, assim você receberá diversas informações da vigilância sanitária e a orientação
de vacinas para os viajantes, que também pode ser encontrada no site da ANVISA.
É indispensável ligar para o posto da ANVISA ( 0800-642- 9782), e agendar a sua ida para
modiﬁcar a carteira de vacinação, os postos que ﬁcam nos aeroportos não trabalham 24 horas.
É válido lembrar que a ANVISA só realiza a troca e não aplica vacina. Esteja á par de
todos os cuidados e evite problemas na hora do embarque.
Não deixe para solicitar a troca da carteira de vacinação, quanto antes você tomar a vacina
e estiver com essa parte concluída, menos “dor de cabeça” você terá. Se você mora em São Paulo,
o Hospital das Clínicas oferece a vacina e já pode retirar sua carteirinha no local.
Quer mais informações, então ligue para: (11) 2661-6392.

Providencie uma procuração
É muito importante você providenciar uma procuração antes de ir viajar. Deixar alguém de
conﬁança para responder pelo seu nome aqui no Brasil enquanto você
estiver fora.
De acordo com a procuração, a pessoa poderá responder em seu nome nos casos de trancar
ou fazer matrículas em Universidades, solicitação de documentos ou transferência de unidade
de Universidade. Vender carro ou imóvel que esteja em seu nome. Caso haja algum problema
com banco aqui no Brasil, o responsável também poderá responder por você.
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Aeroportos e voos
Após a escolha do destino e da contratação do serviço para intercâmbio, é o momento de dar
os primeiros passos para viajar.
Veriﬁque a datas de ida e volta de sua passagem aérea coincidem com o seu visto.
Caso seu visto não esteja pronto, reveja as datas da viagem.
Chegue no aeroporto com pelo menos 3 horas de antecedência, chegar cedo te dá
tempo de resolver algum problema caso isso aconteça.
Procure o guichê da sua companhia aérea para realizar o check in e despachar suas malas.
Os documentos que serão apresentados são: passaporte, carteira internacional de
vacinação, passagem impressa e código de cadastro de milhas.
Conﬁrme com o atende da companhia aérea em qual aeroporto você deverá retirar
sua bagagem.
Logo após o check in você deverá ir para o embarque internacional e passar pela
Polícia Federal.
Procure seu portão de embarque (gate) e ﬁque próximo até que se inicie o embarque.

Escalas e conexão de voos
Durante a sua viagem para o Canadá, é possível que você faça algumas escalas e conexões
até chegar ao seu destino. É válido lembrar que você deverá desembarcar com toda a sua
bagagem de mão, as bagagens despachadas só serão retiradas no aeroporto que foi
indicado na hora do seu check in.
Após o desembarque você deverá ir até a Área Internacional (International Area) ou a área
de Passageiros em trânsito (Transit Passagers) e, assim, aguardar o embarque. Fique atento
às televisões que indicam os horários e alas de embarque, pode haver algumas alterações
em relação ao seu cartão.
Compras no Free Shop
Free Shop é um dos locais que mais atraem o viajante que está num voo internacional. Eles
estão localizados na parte Área Internacional e é possível fazer compras nos estabelecimentos.
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Alguns estabelecimentos nos aeroportos canadenses:

Você sabe o que é Stop de Voo?

Se você pretende estender a sua chegada ao Canadá, conhecendo outros países onde seu
voo faz pausas, já comece a se programar, essas paradas se chamam Stop. É importante que
você organize essa viagem com atenção, pois também precisará retirar as malas no setor de
Imigração do aeroporto que fará a escala. Outro ponto importante é saber quais os documentos exigidos para entrar no país. É aconselhável que você faça o STOP na viagem de volta, assim
você ﬁca menos despreocupado em chegar no seu país de origem.

11

IMIGRAÇÃO E ALFÂNDEGA
NO CANADÁ
Departamento de Imigração
Assim que chegar no aeroporto você deverá passar pelos guichês de Imigração, onde deverá
apresentar os seguintes documentos:
Passaporte
Cartão de embarque (entregue no check in)
Endereço de acomodação
LOA - Carta de Aceitação da instituição de ensino
Carteira Internacional de Vacinação
É comum que os agentes de viagem façam algumas perguntas sobre a sua viagem e entrada
no país, se você não entender muito bem o inglês é possível pedir um interprete. Talvez não
tenha um interprete que fale o português, mas você poderá receber ajuda em espanhol.
Alfândega
Depois de pegar as malas, é hora de passar na alfândega. Você precisará entregar o formulário
de entrada no país, que você preenche e assina no avião (os comissários entregam na hora
que você embarca). Todas as malas passam por raio x, caso você esteja levando alguma comida,
medicamento ou outra coisa que não seja permitido, declare no formulário e apresente-o na
alfândega.
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Regras na Alfândega
Toda pessoa maior de 18 anos tem direito a levar para o Canadá:
200 cigarros
Até 24 latas de cerveja com 335ml
1,5 litros de vinho

FORMULÁRIO

Hora do Translado
Caso você contrate o serviço de translado, é necessário que você vá até o ponto de encontro
que foi destinado pela escola. O motorista do carro estará com uma placa com seu nome ou
nome da escola. Caso seu voo atrase, avise a empresa de translado através dos números que
foram passados pela escola.
Se você não conseguir entrar em contato, fale com alguém aqui no Brasil para que passe o
recado para a escola. Se você chegou e não tem ninguém te esperando, aguarde um tempo
no ponto de encontro. Em alguns aeroportos tem guichês que vão poder te auxiliar nessa
comunicação.
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HORA DA ACOMODAÇÃO
Homestay (casa de família)
A escolha desse tipo de acomodação deve partir do aluno, caso você queira se hospedar em
casa de família, a escola providenciará uma. Mas é bom lembrar que nesse tempo de moradia
com essa família, os hábitos e cultura deverão ser respeitados, e você deverá se adaptar a rotina.
Locação de imóveis
Se você pretende alugar um apartamento no Canadá se prepare para algumas exigências.
Existem imobiliárias que alugam para estudantes, mas exigem diversos documentos que
no começo de um intercâmbio não são tão fáceis de conseguir. A melhor opção é já procurar
um apartamento alugado, já montado por outros estudantes, e entrar no lugar de um colega
que está retornando para seu país, essa é a maneira mais inteligente.
Você pode se informar sobre essas locações na sua escola. Normalmente esses apartamentos
têm de 3 a 4 quartos mobiliados e o valor do aluguel varia de acordo com a cidade e o número
de pessoas que residem lá. A locação é acordada direto com a imobiliária.
Albergue
O albergue ou hostel, é uma boa opção para quem não se importa em compartilhar o quarto
com várias pessoas de diversas nacionalidades. Ele também é bem mais em conta que um
apartamento.
Porém, se você vai a estudo e deseja um lugar calmo, privativo e com estrutura para estudar,
o albergue não é o mais recomendado. Lembre-se de avisar a escola e o Departamento de
Imigração todas as vezes que você mudar de endereço.
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E como cuidar das suas roupas?
As casas de família e alguns albergues possuem lavanderias e em muitas cidades você
consegue encontrar aquelas lavanderias de ﬁlme, com várias máquinas. O valor cobrado
varia de acordo com o peso e os produtos a serem utilizados, leve sempre seu sabão em
pó e amaciante, garanta que sua roupa seja lavada com bons produtos. Tome muito cuidado
para não misturar roupas coloridas com brancas, assim como as pesadas das delicadas.
As secadoras também podem chegar a daniﬁcar a roupa, ﬁque atento.

Agrade sua nova família
Levar uma lembrancinha em forma de agradecimento a sua nova família, caso você opte
pelo homestay é, sem dúvida, muito bom para começar um relacionamento harmonioso.
Tente levar presentes que representem o Brasil, como camisetas da seleção Brasileira,
cd’s, livros e até chinelos que tenham estampas que mostrem a cultura brasileira.

ADAPTAÇÃO À NOVA
CULTURA
15

É normal ﬁcar empolgado com a viagem e com as experiências que serão vividas nesse
tempo em outro país, mas o choque cultural pode ser um grande obstáculo quando se
começa uma nova vida longe de tudo que já se conhece. O período de adaptação a uma
nova língua, comida, pessoas e até o clima podem começar a deixar a pessoa confusa
e irritada. Podem ocorrer alguns sintomas que são comuns entre os intercambistas como:
Sintomas psicológicos: saudade, mudança de humor, insegurança, medo, vontade de
voltara para o Brasil, depressão, impaciência, irritabilidade, ataques de choro, entre outros.
Sintomas físicos: muito sono, fome compulsiva ou falta de apetite, dor de barriga, prisão
de ventre, diﬁculdade de concentração e até atraso na menstruação.
Atitudes compulsivas: arrogância, valorização exagerada do nosso país, depreciação da
cultura local, hostilidade com os habitantes nativos e de outras nacionalidades, entre outros.

Administre essa mudança
O choque cultural é forte, mas você deve ser mais forte ainda e enfrentar essa fase com
muita força de vontade. Tente não ser tão critico, deixe se levar pelas boas coisas que esse
novo país e as pessoas podem te proporcionar. Tente compreender a nova cultura antes de
formar alguma opinião ruim, se esforce para que esses pensamentos ruins não atrapalhem
esse momento e façam com que você desista.
Vale lembrar que nada é melhor ou pior, as coisas são apenas diferentes e você deve se
adaptar a elas, para poder viver bem e em paz. Caso esteja sendo muito difícil esse choque
cultural, procure orientação na sua escola.
Se prepare para o primeiro dia de aula
No primeiro dia de aula, é necessário que você chegue com antecedência na escola, em sua
Carta de Oferta (Letter of Oﬀer ou Letter of Acceptance), você encontrará os detalhes de horário
para se apresentar na aula. Veriﬁque com a escola, qual a data exata para apresentar
os documentos.
Leve seu passaporte, material (caneta e caderno), LOA e leve também uma foto 3x4 para anexar
na sua carteirinha escolar. É comum que o primeiro dia de aula seja o dia da Orientação, eles
te mostrarão a escola, as informações sobre o curso e todo o suporte oferecido. Se você vai
estudar inglês, saiba que você passará por uma avaliação de nível para começar o curso.
Se o seu curso for técnico ou universitário, você receberá informações sobre o conteúdo
do curso e sua grade de horários e matérias (em alguns casos não é permitido).
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As universidades utilizam uma semana para dar a orientação ao invés de um dia. É obrigatório
que você esteja presente todo os dias antes do começo das aulas.
Hora de trabalhar
Antes de tudo é preciso ter o visto certo para conseguir trabalhar no Canadá. Se você vai
fazer um curso rápido, com duração menor que 24 semanas, o seu visto será o de turismo,
e com ele não é permitido trabalhar. Se você estiver matriculado em uma escola de idiomas
também não poderá estudar. Para poder trabalhar o aluno precisa estar matriculado em
um curso de desenvolvimento proﬁssional, bacharelado, etc. em uma universidade.
Quando o aluno trabalha durante o curso, precisa seguir algumas regras. A principal delas
é que o tempo de trabalho não exceda 20 horas semanais.
Vale lembrar também que o visto é diferente do permit e você precisa ter os dois. Visto é
aquele adesivo colado no seu passaporte com as informações do que você irá fazer durante
sua estadia no Canadá. Mesmo com o visto, você passará por uma entrevista com um oﬁcial
da imigração. Ao ser aceito como residente temporário (estudante com permissão para
trabalhar), você receberá do oﬁcial dois documentos chamados permits. Esses permits
são as permissões de estudo e trabalho.

Como conseguir um trabalho no Canadá
Para trabalhar legalmente no Canadá é necessária uma permissão, como já explicamos. Outro
detalhe é que caso você queira trabalhar na sua área, você deve veriﬁcar se a sua proﬁssão é
regulamentada. Vale lembrar também que se o seu inglês não for muito bom, é muito provável
que você não consiga um emprego na sua área de atuação, mas existem empregos que aceitam
pessoas nessa condição. Os empregos oferecidos a imigrantes que estão chegando e aprendendo o inglês são em lanchonetes, bares, restaurantes, cozinha, serviços gerais, limpeza, etc.
Conforme o aluno vai se aperfeiçoando no inglês, também consegue crescer proﬁssionalmente.
Lembre-se que a apresentação pessoal é tudo, no entanto, os canadenses são bem reservados,
então evite abordar assuntos pessoais na entrevista. Estar vestido de maneira adequada e ser
educado também é crucial para começar com o pé direito.
Você também precisará ter uma cover letter (carta de apresentação). No Brasil essa carta é
praticamente indispensável, mas no Canadá é obrigatória. O empregador pode ou não olhar
o seu currículo a partir das impressões dele sobre você em sua cover letter.
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A cover letter não deve ter mais que uma página. Deve ser escrita em forma de texto e não em
tópicos, a carta deve ter frases de impacto e que chame a atenção do recrutador, contando
sua experiência pessoal e qualiﬁcações, de maneira proﬁssional. Ressalte o motivo de achar
que é o candidato ideal para a vaga. De forma sucinta, passe uma ideia geral do seu perﬁl e
do que lhe chamou a atenção em determinada vaga.
Se o recrutador gostar da sua cover letter, pedirá o seu currículo. Esse documento deve conter
o seu histórico proﬁssional e educacional, como no Brasil. A principal diferença com relação
ao currículo brasileiro é que, no canadense, o candidato não deve incluir informações pessoais.
Ou seja, dados como estado civil, número de ﬁlhos, idade, foto e número de documentos não
devem constar. Além disso, o seu currículo será para a vaga a qual está se candidatando.
Então se você almeja uma vaga como publicitário, por exemplo, colocará no currículo somente
as experiências e cursos que tenham relação com a vaga.
As outras dicas que damos são: Providencie um celular, ter um número te ajudará bastante
na comunicação da empresa com você. Vá além do local que você estuda, pegue o trem e
vá atrás de novas oportunidades. Seja persistente e volte nos lugares que já entregou seu
currículo. Converse com amigos que já estejam lá a mais tempo, eles podem indicar empresas
que estão precisando de pessoas para trabalhar. Outro ponto a ser destacado é se cadastrar
em sites de emprego e processo de recrutamento, veja também anúncios nos jornais locais e
de bairro.

Roupa para Trabalho
Muitos brasileiros conseguem emprego de garçom ou garçonete, e nesses casos não é
preciso uma roupa mais formal. O indicado é levar sempre na bolsa, camisa branca e preta
e sapato preto. Essas cores de roupa serão úteis em diversas ocasiões, não leve nada de
grife ou caro, pense em uma roupa que será usada todos os dias.

Tenha um celular
O celular será seu meio de comunicação, tanto com seus amigos como na busca de um
emprego. Se o seu celular aqui do Brasil for desbloqueado, é possível que você compre um
chip e utilize seu aparelho. As principais operadoras de telefonia celular do Canadá são:
Rogers, Bell e Telus. Elas têm cobertura em praticamente todo o país e oferecem internet
4G muito rápida. No entanto, você deve determinar se os recursos oferecidos por essas três
grandes operadoras são realmente necessários para você. Talvez você não precise de tanta
velocidade e o valor da mensalidade não compensará, já que essas operadoras têm os
planos mais caros do Canadá.
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Existe também as subsidiárias dessas operadoras, que oferecem planos a valores mais acessíveis. A Rogers tem a Chatr e a Fido. A Bell tem a Virgin Mobile e a Solo Mobile. E a Telus tem
a Koodo. É claro que ainda há outras operadoras independentes, em que a cobertura costuma
ser limitada a algumas cidades e os serviços podem ter um custo bem mais acessível. Vale a
pena pesquisar e encontrar a melhor operadora e o melhor plano para a sua necessidade.

Ligações para o Brasil
Fazer ligações a cobrar para o Brasil é muito caro, então só faça em casos muito especiais,
como avisar seus pais que chegou bem. Logo após isso compre um cartão telefônico para
poder falar com mais tranquilidade.
Cartões de chamada de longa distância (longdistancephonecards) são fáceis de comprar
no Canadá. Você compra esse cartão com créditos para ligação. Usando o telefone público,
basta colocar uma moeda de 25 centavos de dólar canadense, discar o número local informado no cartão, digitar a senha do seu cartão e fazer a ligação para o Brasil. Outra opção é
usar esse cartão no telefone da homestay, assim eles não pagam nada e você usa os minutos
do seu cartão.
Para ligar para o Brasil você deverá usar:

0011 (código de ligação) + 55 (código do Brasil) + DDD (código da cidade) + número de telefone

Exemplo: 0011 55 11

6940-0000

A empresa Embratel oferece o serviço Brasil Direto, no qual você consegue completar a sua
ligação a cobrar com um serviço automático em português. Para usar esse serviço você deverá
usar o número de acesso ao serviço de acordo com o país que você está.

PAÍS

CÓDIGO DE ACESSO

Canadá

1800 4636656
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Após ligar para o Brasil Direto e escolher ao atendimento em português, você deverá ir seguir
os próximos passos.
Autoatendimento (opção 1): digitar o código DDD e o número de telefone
Ligação com cartão telefônico (opção 2): você utiliza o cartão Embratel
Ligação com auxilio de operador (opção 3): você será atendido por um atendente
que fará a ligação para o número de telefone desejado.
Uma dica que vai facilitar muito sua comunicação com sua família e amigos no Brasil é utilizar
dos aplicativos que fazem, ligação gratuitamente. O Skype é um aplicativo que pode ser instalado tanto no celular como computador, e permite que você faça ligações por vídeo e voz
apenas usando a conexão com a internet. Você também pode comprar créditos para outras
ligações através do cartão de crédito.
Baixe esses aplicativos no celular da sua casa no Brasil, ou celular de alguém da família. Ensine
seus pais a usarem para que não haja problemas na hora da ligação. Outros aplicativos que
podem ser utilizados são: Whatsapp, Facetime, Google HongOut, Viber e Imo.

Mercado e Alimentação no Canadá
O prato mais tradicional do Canadá, criado em Québec, e popular em todo o país, é a Poutine.
Uma porção de batata frita coberta por um molho de carne e queijo. O sanduíche de carne
defumada é outro prato típico por lá. No dia a dia os alimentos mais comuns são os legumes
(batatas, aipo, pepino, alface, tomate, aspargos, cenoura e repolho) e carnes. Os acompanhamentos são batatas cozidas ou fritas, macarrão e queijos. O arroz e o feijão não é encontrado
nos pratos canadenses.
E o churrasco? O churrasco canadense é feito de salsicha, hambúrguer e, raramente,
de costelas. É difícil encontrar churrasco como o nosso.
E a grande dúvida é: Não tem comida brasileira?
Claro que tem. Tem arroz, feijão e até tapioca.
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O NoFrills é um supermercado barato e
popular em Toronto. A rede possui lojas
espalhadas por toda a cidade e uma das
lojas mais populares está localizada na
900 Duﬀerin Street. Produtos brasileiros
como panetone, pão de queijo congelado,
paçoca e picanha são encontrados por lá.

O FreshCo é outro supermercado de
Toronto com produtos brasileiros.
Ele possui um departamento com grande
variedade de produtos internacionais.
Está localizado na 22 Northcote Ave.

Atenção à eletricidade
A voltagem padrão utilizada no Canadá é de 110 volts. Veriﬁque se o seu aparelho tem
dupla voltagem, já que em alguns estados do Brasil, principalmente no Nordeste, os
aparelhos utilizam a voltagem 220v. Assim que chegar no Canadá, compre um adaptador
ou, se for o caso, um conversor de voltagem que seja universal.

Tomadas: Brasil / Canadá
O Brasil utiliza o padrão de plug
com dois ou três pinos redondos.
No Canadá é diferente, as tomadas
possuem dois pinos retos e um
arredondado.
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REGRAS PARA BEBIDAS
ALCOÓLICAS E CIGARROS
Regras para fumantes
É proibido fumar em prédios públicos, no trânsito, em shoppings e na maioria dos
restaurantes e pubs. Alguns estabelecimentos possuem área de fumante reservada.
Um maço de cigarros custa aproximadamente CA$ 7 por unidade.

Regras para consumo de bebidas alcoólicas
Como em quase todo o mundo, é proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores
de 18 anos.
É proibido o consumo de bebidas em ruas, praças e praias. Se você for pego com uma
cerveja na rua, pode até ser preso. É infração grave.
A venda de bebidas alcoólicas é feita em lojas chamadas LiquorStore.
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MOEDAS E BANCOS
A moeda do país é o dólar canadense. A cédula mais baixa é a de CA$5, em seguida é a de
CA$10, a de CA$20, com a face da Rainha Elizabeth II estampada, depois vem a de CA$50 e a
de CA$100. O dólar canadense possui 7 valores de moedas: 1cent, 5 cents, 10 cents, 25 cents,
1 dólar e 2 dólares. A moeda mais comum é a de 25c e é conhecida como “Quarter”.
No Brasil, poucas pessoas possuem o hábito de andar com moedas na rua. Mas no Canadá
é diferente, como eles não tem notas de 1 ou 2 dólares, as moedas são bastante utilizadas
e valorizadas.
Conta em Banco Canadense
Você tem conta no HSBC? Saiba que ele também está presente no Canadá. Selecionamos aqui
a relação dos principais bancos do Canadá:
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Você precisará ter uma conta em um banco canadense para receber o dinheiro que enviarem
do Brasil, ou seu futuro salário. E para abrir uma conta bancária no Canadá, não é preciso ser
cidadão canadense ou residente permanente. Qualquer estrangeiro pode abrir conta num
banco canadense, basta apresentar o documento de identidade (passaporte, no caso de
estrangeiros) e comprovantes de endereço, telefone de contato e visto válido de visitante ou
estudante (quando aplicável). Para emissão de cartões de créditos costuma-se exigir um
histórico bancário no Canadá.

Como levo meu dinheiro para o Canadá?
Papel Moeda
Assim que você estiver com tudo certo para sua viagem, é necessário que você pense no
dinheiro que vai levar. É bom levar uns dólares canadenses para as despesas imediatas que
você terá, como alimentação, táxi e pequenas compras que serão necessárias. O aconselhável é levar entre CA$ 500 a CA$ 1.000 em papel moeda.
Você pode trocar seu dinheiro no Canadá, entretanto, dê preferência em trocar dólar
americano ao invés de real, pois é aceito com mais facilidade nas casas de câmbio. Todos
os aeroportos internacionais possuem casa de câmbio, assim como o centro das principais
cidades do país.
A troca da moeda também pode ser efetuada pelo banco com o serviço Exchange, alguns
bancos podem cobrar uma taxa para fazer essa troca.
Cartões de Crédito Internacionais
Os cartões de crédito são ótimos para quando precisamos comprar algo fora do país, mas
é bom lembrar que eles cobram juros altíssimos em caso de saque de dinheiro, incidência
do IOF, despesas sujeitas a variação cambial no vencimento da fatura e assistência limitada
em caso de roubo ou perda. Portanto, se não quer gastar demais, use somente em caso de
emergências.
Visa Travel Money – VTM
O cartão TVM é um cartão pré- pago que pode ser utilizado para fazer as suas compras
em estabelecimentos que aceitem a bandeira VISA (já na moeda local do país). O cartão
é protegido por senha e pode ser recarregado a qualquer momento no Brasil, o que
permite que a pessoa que está em outro país tenha acesso ao dinheiro em 24 horas.
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O VTM é isento de fatura, mas sofre a cobrança IOF no momento da recarga, bem parecido
com o valor do cartão de crédito. O cartão é carregado em dólar americano, euro ou libra
esterlina e as compras e saques são realizados na moeda local do país em que estiver.
Atenção: Ele cobra taxa de aquisição e de compras. Se você quiser fazer um saque o valor
cobrado é de 2,50 dólares na moeda adquirida por operação. Outra vantagem é que o VTM,
conta com uma central 24 horas que fala o português e tem garantia de reembolso em até
48 horas contra perda e roubo.
Contas em Bancos Internacionais
Aqui no Brasil dois bancos são internacionais, o HSBC e o CitiBank, no entanto, apenas o HSBC
existe também no Canadá, o que sugere que você utilize a sua conta brasileira lá no exterior.
Assim a facilidade em você começar a enviar dinheiro para essa conta é maior, além de ser
mais cômodo para que seus pais possam enviar dinheiro daqui também.
Os valores, regras, tarifas, taxas de câmbio e prazos para a liberação do dinheiro no Canadá
variam de acordo com o banco. Busque mais informações com o seu gerente.
Transferências Bancárias Internacionais
Como já foi dito, se existir uma agência no banco que você já tem conta, a facilidade em
transferir dinheiro é concreta. Mas é bom deixar claro que esse dinheiro pode demorar de
3 a 5 dias para entrar na sua conta no Canadá. Os valores, regras, tarifas, taxas de câmbio
e prazos para a liberação do dinheiro no Canadá variam de acordo com o banco. Busque
mais informações com o seu gerente.

Documentos para entrar na Austrália
ATENÇÃO
O documento mais importante para você sair do Brasil é o passaporte, sem ele, nada feito.
Leve-o sempre com você e o guarde em um local seguro e de fácil acesso. Tire pelo menos
duas cópias autenticadas, leve uma com você e deixe uma com alguém de conﬁança no
Brasil. Após isso, escaneie e salve no seu e-mail, no computador ou smartphone.
Não é necessário ter o certiﬁcado internacional de vacinação para ir para o Canadá. Tenha
sempre cópias de todos os seus documentos e cartões, você nunca sabe quando vai precisar.
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TRANSPORTE
E LOCOMOÇÃO
Carteira de Motorista
Não é necessário ter uma carteira de habilitação do Canadá, você pode dirigir e alugar carros
com sua habilitação brasileira. Mas se algo acontecer, como acidentes ou multas, como sua
carteira é de outro país, vai levar mais tempo para que o problema seja resolvido. O documento
uniﬁcado evita desconforto entre os estrangeiros e os órgãos de trânsito locais, como falta de
informação ou diﬁculdade com o idioma, portanto, se você pretende dirigir e ﬁcará muito tempo,
é bom que tire a carteira internacional de habilitação.
Para tirar sua carteira internacional de habilitação você deve ir a um DETRAN e levar os seguintes
documentos:

1

Original e cópia do documento de identiﬁcação, com registro da naturalidade
(preferencialmente carteira de identidade)

2

Original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação

3

Original do comprovante de pagamento da taxa de serviço. A CIH é geralmente
emitida 24 horas depois de o cliente entregar a documentação exigida.
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Leis de Trânsito
A regra número 1 é: sempre que possível, vire à direita, mesmo com o sinal vermelho, desde
que não exista sinalização orientando o contrário, é claro. Observe sempre as placas de
sinalização, “Disaster Response Route” indica que tal rua não deve ser utilizada em caso
de desastres, a não ser por veículos de emergência. Em determinados lugares também pode
haver placas de sinalização indicando a presença de ursos ou alces.
Em algumas ruas do Canadá, tanto dentro das cidades quanto em highways, pode haver
um sistema de semáforos que ﬁcam suspensos, um sobre cada pista. Esses semáforos
apresentam uma seta verde nas pistas da direita e um X vermelho nas pistas da esquerda,
isso porque como o ﬂuxo do trânsito varia em determinados dias e períodos do dia, os
operadores de trânsito podem mudar a disposição dessas pistas, deixando, por exemplo,
2 pistas liberadas para quem vai e apenas 1 pista liberada para quem volta. Os motoristas
canadenses dirigem com bastante cuidado, sempre atentos aos pedestres e ciclistas.
Transporte Urbano
Toronto conta com 150 linhas de ônibus e praticamente todas fazem conexão com o metrô.
Além dos ônibus, existem 11 linhas de Street Carque também fazem conexão com o metrô.
Em Toronto há duas linhas principais de metrô. A Yonge - University - Spadina (norte-sul) e a
Bloor - Danforth (leste-oeste).
As tarifas custam:
Bilhete único: CA$ 2,75

Passe mensal: CA$ 100

Carnê com 5 bilhetes: CA$ 11,25

Passe semanal: CA$ 32,25

Carnê com 10 bilhetes: CA$ 22,50

Passe diário: CA$ 9

Voos Domésticos
As linhas domésticas do Canadá oferecem serviços para todas as capitais dos Estados, cidades
do interior e áreas de turismo. As principais companhias são:

Air Canada

WestJet
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Viagens de Trem
As viagens de trem são uma das atrações no Canadá, é possível visitar diversas cidades.
A principal companhia que opera os trens no país se chama Via Rail. Os valores costumam
variar de acordo com a rota escolhida e o período do ano e sua classe. Outra empresa
que oferece rotas complementares é a RockyMountaineer.
Entre tantas opções de viagens, é possível ir de Toronto até Vancouver, abordo do The
Canadian, da Via Rail. São mais de 4.500 quilômetros, 96 horas na estrada, 34 paradas
e 3 fusos horários separando Toronto de Vancouver. As paisagens incríveis compensam
as longas horas de viagem.

Saúde
Faça um checkup
É muito importante que você passe pelo médico geral e dentista antes de viajar, é
necessário saber se está tudo OK com a sua saúde física e odontológica. Caso você
use aparelho, converse com seu dentista e peça que ele te oriente sobre o que fazer.
Seguro de Saúde para Estudantes
Um plano de saúde internacional custa, em média, CA$50 por mês. É importante veriﬁcar
a cobertura do plano escolhido. O ideal é comprar uma apólice que garanta cobertura
completa, desde gastos hospitalares, médicos e ambulâncias. Veriﬁque também sobre
como o seguro poderá ser usado. Alguns seguros exigem que o cliente pague primeiro
a despesas
para depois obter o ressarcimento. É importante que você faça um seguro saúde, esse
item é obrigatório para que você consiga seu Visto de estudante no Canadá.
Seguro Viagem
Fazer um seguro viagem te deixará mais tranquilo na hora de embarcar no intercâmbio. A
Safetravel proporciona segurança e inclui a cobertura de seguro médico, seguro para perda
ou extravio de bagagens, assistência odontológica e farmacêutica e auxílio jurídico em caso
de perda dos documentos. Existem seguros que cobrem estudantes e turistas, você escolhe
qual será o seu e o tempo de cobertura desejado.
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Os direitos autorais, morais e patrimoniais deste manual, e suas respectivas
informações, são propriedade da Study for Life, de acordo com o disposto na
Lei 9.610/98. É vetado seu uso total ou parcial sem a expressa autorização de
seus proprietários legais.
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