ESTUDAR
NA FRANÇA
OU QUEBEC
Faça acontecer com este passo a passo
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SOBRE ESSE eBOOK
Uma experiência
internacional vai muito além
de conhecer um novo país.
Quando aliada a um propósito
de estudo, a vivência no exterior
ganha novos significados: imersão
na cultura, descobertas de novos
horizontes, aprendizado sob
diferentes perspectivas, além da
valorização profissional para alçar
voos cada vez mais altos!

ESTUDAR
NA FRANÇA
OU QUEBEC
Para te ajudar a colocar em prática
o plano de estudar na França ou no
Quebec, este eBook explica o passo
a passo indispensável: a escolha do
curso, universidade, solicitação de
visto e domínio do idioma francês.
Nós, da Aliança Francesa de Campinas,
esperamos que com essas informações,
você planeje sua viagem com mais
objetividade e consiga realizar o sonho
de aprender ou se especializar em
grandes universidades.

Bonne lecture!
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FRANÇA
OU QUEBEC
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FRANÇA

QUEBEC

Um país que até hoje preserva e amplia a influência
que conquistou ao longo da história. Essa é a França,
que segue como referência em diversos campos como
na moda, na gastronomia, na arte, na cultura e, agora,
nas inovações. Ao escolher estudar na França, você
encontra muitas oportunidades:

O Quebec, por sua vez, se destaca entre os destinos
francófonos, porque consegue unir qualidade de
vida, história e modernidade, além de também
ter excelentes universidades reconhecidas
mundialmente.
Confira as vantagens em escolher o Quebec como
destino para seus estudos:

Maioria das universidades tem acordos acadêmicos
com o Brasil e você pode optar entre intercâmbio
acadêmico, especialização, graduação, pósgraduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado;
Predomínio de universidades públicas subsidiadas
pelo governo francês, o que significa investir um
valor correspondente somente a 3% do que é
gasto para estudar nos Estados Unidos;
Oferta de bolsas de estudos destinadas aos
estudantes de outras nacionalidades;
Paris foi eleita quatro vezes consecutivas o lugar
mais bem conceituado para estudantes e tem
18 das 75 melhores universidades do mundo,
entre elas Sorbonne e a Sciences Po.

A província canadense tem um custo de vida
mais econômico quando comparado às capitais
americanas e europeias;
É um lugar bilíngue, em que você pode praticar o
inglês e o francês;
Montreal, maior cidade da província, foi eleita a
melhor cidade para estudantes em 2017;
Bolsas de estudos para estrangeiros e
oportunidades de trabalho.
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PARLEZ-VOUS

FRANÇAIS

?
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Você fala francês?
Esse, com certeza, é o primeiro passo para estudar na França ou em uma
região francófona, independente do curso e nível que você escolher.
O conhecimento do idioma é requisito essencial para conquistar os
diplomas de proficiência e prosseguir nos processos seletivos das
universidades. Sem as devidas comprovações do domínio da língua, não
será possível também se candidatar para conseguir uma bolsa de estudos.
Por isso, antes de mais nada, inicie ou se aprofunde no aprendizado
de francês em uma escola que ofereça todo o suporte para ir além da
gramática e da técnica da linguagem. Quanto mais sólido e expansivo for
o ensino, mais preparado você estará não só para se comunicar e fazer os
testes, mas também para se sentir confortável com a cultura francesa!

TESTE SEU NÍVEL DE FRANCÊS AQUI
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Já sabe para qual curso
e universidade vai se candidatar?
Ressaltada a importância do idioma, podemos ir adiante para as decisões que
nortearão as seguintes: o curso e a(s) universidade(s). Se você deseja estudar na
França, o ideal é que você, desde o início, conte com o Campus France Brasil,
agência do governo francês que fornece informações oficiais e promove os
cursos superiores na França.
Acesse o Catálogo das Formações (disponível em francês e inglês), atualizado
anualmente pelo Office National d’Information sur les Enseignements et les
Professions (órgão nacional de informação sobre o ensino e as profissões), e faça
a pesquisa por:
área;
nível;
universidade/escolas;
especialização.
No Quebec, além das conceituadas universidades Université de Montreal,
McGill University, Université du Quebec à Montréal, Concordia University,
HEC Montréal, École Polytechnique de Montréal e College La Salle, você
também pode escolher entre as CÉGEPs, instituições de ensino que oferecem
cursos tecnólogos, que já levam o estudante ao mercado de trabalho e à
graduação; e pré-universitários, que encaminham para a universidade.
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O Campus France está presente em mais
de 100 países como canal de comunicação
entre estudantes e as instituições de ensino
superior na França. Aqui no Brasil, está ligado
ao Serviço de Cooperação e de Ação Cultural
da Embaixada da França, e tem parceria
com a Aliança Francesa, única organização
reconhecida pelo Ministério da Educação
Nacional na França para realizar os exames de
certificação. A Aliança Francesa de Campinas
é, inclusive, local habilitado para você passar
pelo processo pré-consular!

www.campusfrance.org
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Decidi. E agora?
Definido o curso e as universidades de interesse, é hora de buscar todas as informações
relativas ao processo seletivo, inclusive a possibilidade de pleitear uma bolsa de estudos.
Cada universidade, seja na França ou no Quebec, possui requisitos específicos,
que variam de acordo com o curso e nível. Por isso, a melhor forma é contatá-las para se
informar.
Para universidades ou écoles ligadas ao Campus France, você poderá contar com
a intermediação para se candidatar. Caso contrário, entre em contato com o
departamento responsável da instituição. De forma geral, você deve ficar atento a:
Períodos de candidatura;
Documentação necessária;
Pré-requisitos;
Prazos de envio do dossiê;
Etapas paralelas ao dossiê do Campus France.

ATENÇÃO: como as candidaturas são realizadas em determinados períodos do
ano, fique atento às datas e comece a planejar tudo com, no mínimo, um ano
de antecedência, especialmente se deseja uma bolsa de estudos.
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Preparado para
mexer na papelada?
Com todas as informações em mãos para ingressar no processo seletivo, chegou o
momento de providenciar todos os documentos. Alguns itens são comuns como
o certificado de conclusão do ensino médio, aprovação no vestibular na área que
deseja cursar e o diploma de proficiência no idioma francês. Entre os exames de nível
linguístico, existem:

DALF - Diplôme Approfondi de Langue Française
(Diploma Aprofundado de Língua Francesa)

DELF - Diplôme d’Études en Langue Française
(Diploma de Estudos em Língua Francesa)

DELF SCOLAIRE - Diplôme d’Études en Langue Française - Version Scolaire
(Diploma de Estudos de Língua Francesa - Versão Escolar)

TCF - Test de Connaissance du Français
(Teste de Conhecimento do Francês)

TCF Quebec - para quem dá entrada num dossiê de imigração junto a um Bureau
de Imigração do Québec ou em uma Delegação Geral do Québec.
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Veja qual exame de certificação melhor se adequa às suas necessidades clicando
aqui. Ao enviar os documentos no formato solicitado pela(s) universidade(s), siga as
orientações para receber a resposta do processo. É um momento de muita expectativa!

Dossiê pelo Campus France Brasil
Como dito acima, o Campus France Brasil realiza a intermediação entre você e as
universidades escolhidas na França, desde que a instituição esteja ligada à agência.
Depois de fazer o checklist da documentação, você deve submetê-la conforme
apresentado no site do Campus France. As etapas gerais são:
Criação do dossiê;
Pagamento da taxa administrativa;
Análise dos documentos e eventuais correções;
Validação do dossiê;
Convocação para entrevista presencial no Campus France ou local habilitado,
como a Aliança Francesa de Campinas.

ATENÇÃO: Com o processo do dossiê concluído, todas as suas informações
serão encaminhadas às universidades do seu interesse. A resposta virá através
do site do Campus France Brasil, portanto, fique de olho para conferir o retorno!
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Precisa de visto?
A obtenção do visto para permanecer legalmente no país de destino é outro passo
fundamental para ficar ainda mais perto de concretizar seus planos de estudar no
exterior. Veja a seguir as principais orientações para França e Quebec:

Visto na França
Se o seu curso na França for de longa duração, ou seja, por mais de 90 dias, você deve
solicitar o visto “étudiant”. Vale lembrar que não é possível solicitar o visto quando
estiver por lá! O Campus France Brasil reforça ainda que “nenhum pedido de visto será
tratado pelo consulado sem que antes o estudante tenha finalizado completamente seu
dossiê junto ao Campus France”.
Para as instituições ligadas ao Campus France, ao longo do processo de candidatura,
você já irá cumprir as etapas pré-consulares necessárias;
Para as candidaturas realizadas sem intermédio da agência, você deve ficar atento
para iniciar o procedimento pré-consular no Campus France, no mínimo, três meses
antes de sua viagem.

ATENÇÃO: Se você for cursar um pós-doutorado, o visto solicitado
deverá ser de pesquisador.
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Visto no Quebec
O Quebec é uma província do Canadá, por isso, se o seu destino de estudos for esse,
você precisa obter o visto tanto do governo canadense, quanto do próprio Quebec.
A principal dica é fazer uma avaliação online pelo site imigração do Quebec, enviando
os documentos para saber as chances de ser aceito - o que também ajuda a economizar
dinheiro. Caso seu curso tiver duração maior que seis meses, você deverá:
Solicitar o CAQ (Certificado de Aceitação do Quebec) através do Governo do Quebec;
Solicitar permissão de estudos para o Governo do Canadá.
Já se o tempo do curso for inferior a seis meses, será necessário somente o visto de
residente temporário. Você encontra todas as informações sobre como proceder no
site do governo do Canadá.
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Está com tudo
na ponta do lápis?
Planejar o orçamento é estritamente necessário para evitar surpresas desagradáveis
durante a experiência fora do país. Pesquisar opções de acomodações para comparar os
preços e compreender os custos de vida, especialmente com transporte e alimentação,
é fundamental!
Para se ter uma ideia, o custo mensal pode variar de 600€ no interior da França e
1.000€ em Paris, considerando que os estudantes recebem descontos em restaurantes
universitários, transporte público e opções de lazer, segundo estimativas do Campus
France Brasil. Outra boa notícia é que se o seu visto for para permanecer estudando mais
de seis meses, você pode trabalhar legalmente, o que contribui para equilibrar as contas.
Sem contar que há possibilidade de conseguir assistência médica, seguro (Sécurité
Sociale) e auxílio-moradia.
Especificamente em Montreal, a maior cidade do Quebec, você pode optar por
acomodações nas próprias universidades, morar em repúblicas ou alugar apartamentos
nos bairros mais periféricos para reduzir os custos. Ah, e ainda dá para andar
tranquilamente de bicicleta, além de obter um cartão especial para diminuir as despesas
com transporte público.
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Que tal mais essa mãozinha?
As bolsas de estudo são outro importante recurso que você pode buscar para estudar na
França ou Quebec, o que realmente faz uma grande diferença para o bolso! Através do
catálogo Campus Bourses, no site do Campus France Brasil, você pode checar as bolsas
oferecidas pelos governos francês e brasileiro. Basta inserir a nacionalidade, área e nível
do curso.
No Quebec, anualmente são disponibilizadas pelas universidades e CÉGEPs bolsas
que estudos que podem até mesmo isentar a mensalidade. É necessário verificar na
instituição do seu interesse para entender a disponibilidade e como prosseguir com a
candidatura, afinal, cada organização tem suas próprias diretrizes.

ATENÇÃO: Os processos para ingressar em uma universidade na França e
obter uma bolsa de estudos são distintos. Certifique-se de seguir todas as
recomendações dos respectivos editais.
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E aí, animado
para começar?
Dê o primeiro passo em direção ao seu objetivo com a Aliança Francesa de Campinas.
Além de aprender o idioma francês, você também experimentará o contato direto
com a cultura francesa. Confira a seguir um resumo das informações e
assista ao vídeo especial (em francês) preparado pelo Campus France Paris!
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FRANÇA

QUEBEC

Idioma

Certificação de Proficiência em francês.

Certificação de Proficiência em
francês/inglês.

Curso x Universidade

Consulte o Catálogo das Formações ou
Catálogo Campus Bourses no site do
Campus France Brasil.

Algumas boas opções: Université de
Montreal, McGill University, Université du
Quebec à Montréal, Concordia University,
HEC Montréal, École Polytechnique de
Montréal e College La Salle

Via Campus France para instituições
ligadas à agência.

Contato direto com o departamento
responsável das universidades ou CÉGEPs.

Etapas pré-consulares através do
Campus France Brasil.

Solicitação de visto para governo do
Canadá e do Quebec.

Visto de estudante para mais de seis
meses permite trabalhar.

Acomodações mais econômicas nas
universidades ou regiões periféricas.

Possibilidade de subsídio do governo
francês em restaurantes, lazer e
transporte público.

Possibilidade de desconto no
transporte público.

Processo Seletivo

Visto

Orçamento

É possível também conseguir
assistência médica e seguro (Sécurité
Sociale) e auxílio-moradia.

Destino com menor custo de vida
em relação às capitais europeias e
americanas.
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Nós, da Aliança Francesa de Campinas, preparamos este ebook com objetivo
de fornecer informações úteis para você que tem o sonho de estudar na França
ou Quebec. Acreditamos que o aprendizado de uma nova língua e a vivência de
uma cultura diferente contribui para ampliar os horizontes e proporciona ricas
experiências pessoais e profissionais. Aproveite para conhecer nossos cursos
regulares, especiais e aplicações de testes de certificação e mergulhe nesse
universo encantador da cultura francófona com metodologia adaptada, quadros
interativos, midiateca e outros recursos que fazem do aprendizado um momento
agradável.

Esperamos você!

www.afcampinas.com.br
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ESTUDAR
NA FRANÇA
OU QUEBEC

facebook.com/afcampinas

Tel. (19) 3252.1063
afcampinas@afcampinas.com.br
www.afcampinas.com.br

Acesse nosso blog para dicas de sobre a
língua e a cultura francesas, programação
cultural, palestras e cursos

www.afcampinas.com.br
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