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Curso de Inglês ou Francês - Montreal 
 
A. O Curso 

Curso de inglês ou francês geral do nível básico ao avançado oferecido na ALI – Académie Linguistique 
Internationale, localizada em 1425, René-Levesque West, Suie#163, Montreal (Québec), H3G 1T7 

(https://studymontreal.com/), cujo objetivo é o desenvolvimento/aprimoramento das 4 habilidades do 

idioma (falar, ouvir, ler e escrever), com base gramatical, através da Abordagem Comunicativa 
(Communicative Aproach), onde os alunos são expostos à língua-alvo de forma contextualizada, simulando 
situações reais e atuais (conversação, contação de histórias, atividades variadas de leitura, jogos, músicas, 
role-plays e apresentações orais). As condições de comunicação na língua inglesa serão potencializadas 
através do processo de aprendizagem (Language Acquisition) que ocorre naturalmente através de 
situações reais (experiências vivenciadas no dia a dia) e da imersão cultural, promovendo a utilização 
prática e efetiva do inglês. 
 
B. O Local 

Canadá é um país que ocupa grande parte da América do Norte e se estende desde o oceano Atlântico, a 
leste, até o oceano Pacífico, a oeste. Ao norte o país é limitado pelo oceano Ártico. É o segundo maior país 
do mundo em área total, superado apenas pela Rússia, e a sua fronteira comum com os Estados Unidos, 
no sul e no noroeste, é a mais longa fronteira terrestre do mundo. É uma federação composta por dez 
províncias e três territórios, é um país bilíngue e multicultural, com o inglês e o francês como línguas 
oficiais. É um dos países mais desenvolvidos do mundo. O Canadá tem uma economia diversificada e é 
um país voltado para a educação. 

Montreal, maior cidade da província Quebec e o segundo município mais populoso do Canadá. Montreal é 
o maior pólo rodoviário, ferroviário e portuário do país, bem como possui o terceiro mais movimentado 
aeroporto da nação. Montreal é conhecida como a "Capital Cultural do Canadá". A cidade é o centro do 
Canadá para produções de televisão, rádio, teatro, cinema, multimídia e publicação impressa. As muitas 
comunidades culturais de Montreal lhe deram uma cultura local distinta. Esta cidade é reconhecida como 
a capital educacional do Canadá e é a maior cidade bilíngue do mundo com falantes das línguas inglesa e 
francesa. Excelente ilha-metrópole para se visitar, estudar, e morar, tão acolhedora como dinâmica. 
Conhecida como a cidade mais europeia da América do Norte. 
 
C. As Inscrições 

As inscrições para o curso de inglês podem ser efetivadas presencialmente no Escritório Internacional 
da UJ ou através do representante da Challenge Intercâmbio na Bahia: 

E-mail: contato-ba@challengeintercambio.com 

Cell/WhatsApp: +55 71 99229-6402 

Instagram: @challengeintercambio_ba 

Facebook: Challenge Intercâmbio Bahia 
 
D. O Período* 

 

Curso de Inglês ou      
Francês Geral 

(20 horas/semana) 
Início Término 

Opção 1 06 de janeiro de 2020 31 de janeiro de 2020 

Opção 2 22 de junho de 2020 17 de julho de 2020 

 

* As datas poderão sofrer alterações por motivo de força maior. 

https://studymontreal.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pac%C3%ADfico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_%C3%81rtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_e_territ%C3%B3rios_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_e_territ%C3%B3rios_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira_Canad%C3%A1-Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_fronteiras_terrestres_internacionais_por_comprimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncias_e_territ%C3%B3rios_do_Canad%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncias_e_territ%C3%B3rios_do_Canad%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bilinguismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_oficial
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_oficial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desenvolvido
mailto:contato-ba@challengeintercambio.com
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E. PacoteTerrestre** 

• Curso de inglês ou francês geral de 4 semanas; 

• Acomodação em casa de família (homestay), em quarto individual e 2 refeições diárias; 

• Certificado de conclusão ao final do curso; 

• Material didático; 

• Seguro de Saúde de Emergência; 

• 2 horas/semana de curso de francês de sobrevivência para estudantes que estejam fazendo o 
curso de inglês ou vice-versa; 

• 5 horas/semana para tirar dúvidas com professor da escola; 

• Aconselhamento acadêmico; 

• Suporte em português se necessário 

 

** Passagens aéreas, traslados (IN/OUT), despesas pessoais, assim como despesas com passaporte, 
vistos e documentação em geral não estão incluídos neste pacote. 

 
 
F. Valor (individual para um grupo mínimo de 10 alunos) 

 

Pacote Terrestre Valor (dólar canadense) 

Opção 1 ou Opção 2 (curso com início em janeiro ou junho/2020) CAD$2.200,00 

 
 

G. Pagamento 

• Entrada de 20% (vinte por cento) à vista até 29 de novembro de 2019 e 

• Saldo integral quitado até 60 dias antes do início do curso (janeiro ou junho de 2020). 
 
 
 
Observação 

É necessário passaporte válido com visto canadense (turista) ou com visto americano (turista) + eTA*** 
para brasileiros poderem entrar no Canadá e permanecer durante este período de curso. 

*** Se já possui um visto americano válido ou já teve um visto canadense emitido nos últimos 10 anos, 
pode-se solicitar um eTA  (Eletronic Travel Authorization) ao invés de realizar toda a aplicação do visto 
novamente. Além de ser muito mais simples, o eTA nada mais é do que um visto canadense online 
com baixíssimo custo de aplicação. O processo é rápido e ainda economiza-se tempo. 

 
 
 
 

Em caso de dúvidas, visite o Escritório Internacional.  

Escritório Internacional / International Office  
UNIJORGE - Centro Universitário Jorge Amado  

e-mail: internacional@unijorge.edu.br 
(71) 3206-8064 

mailto:internacional@unijorge.edu.br

