
 
 
 

e do mundo.

Université
de Montréal e 
dos estudantes 
brasileiros.

Passo-a-passo para estudar na UdeM:

01.  Escolher um programa

02. Consultar as condições 
de admissão, as exigências
linguísticas e os documentos
adicionais na aba Admission 
et exigences ou Admission 
et règlements da página 
do programa escolhido

03. Reunir todos os documentos 
e traduções exigidas

04. Preencher o formulário 
de admissão online

05. Pagar a taxa de análise 
de dossiê

06. Fazer o upload dos
documentos digitalizados 
via Centre Étudiant

07.  Acompanhar seu processo 
no Centre Étudiant

08. Receber o aviso de decisão

09. Aceitar a oferta de admissão
no Centre Étudiant

10. Solicitar o CAQ (Certificado 
de Aceitação do Quebec)

11. Solicitar o visto de estudante ao
Consulado do Canadá no Brasil

PREPARAÇÃO CANDIDATURA DOCUMENTAÇÃO

Uma ferramenta interativa 
para guiá-lo em todas as 
etapas do processo de 
admissão da UdeM.

umtl.ca/percurso

Percurso

Top 5  
entre as melhores universidades do 
Canadá no ranking QS World University.

Top 100 
entre as universidades de todo o mundo, 
segundo o ranking Times Higher Education.

Mais de 600 programas de graduação e 
pós-graduação em todas as áreas do saber.

C$ 536,2 milhões 
por ano de investimento em pesquisas.

A universidade da  
melhor cidade universitária

de toda América. 
Segundo o ranking QS Best Students Cities.

http://umtl.ca/percurso
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Conheça o percurso dos 
estudantes brasileiros na 
UdeM: umtl.ca/bloguebr

Estudar entre os melhores 
no Canadá

Entre em contato com nossos embaixadores 
brasileiros em português, através de nossos 
canais de comunicação: 

Quanto custa estudar na 
UdeM?
No Quebec, o valor dos cursos para estudantes 
internacionais está entre os mais baixos  
da América do Norte. Consulte a página  
umtl.ca/admissao para maiores informações 
sobre as taxas escolares. Além desses custos, 
você também deve incluir no orçamento as 
despesas pessoais de manutenção, acomodação  
e a compra de material escolar. Felizmente,  
o custo de vida é muito acessível no Canadá  
em comparação à outros países.

Os estudantes estrangeiros inscritos em 
cursos de mestrado e doutorado podem 

concorrer a uma bolsa de isenção de 
taxas suplementares. Com esta bolsa, os 

estudantes podem pagar as mesmas taxas 
anuais reservadas aos quebequenses  

e residentes permanentes. Leia nosso artigo  
e saiba mais sobre a Bolsa C.

umtl.ca/bolsaC

VOCÊ SABIA?

Não deixe seu nível de francês se tornar um 
obstáculo para o seu projeto de estudo em 
Montreal. Para facilitar sua integração, o governo 
de Quebec agora oferece acesso gratuito 
aos cursos de francês para os estudantes 
internacionais. 

Pratique o francês no seu próprio ritmo, antes  
de chegar em Montreal, graças a cursos online 
com ou sem tutor. Você também pode até mesmo 
receber apoio financeiro se você tiver aulas 
presenciais após a sua chegada. 

Para se inscrever: umtl.ca/francisation (Fr)

Aperfeiçoar seu francês 

brasil@umontreal.ca umtl.ca/brasil

@udembrasilcanada @udembrasil

Um diploma reconhecido 
mundialmente 

A Université de Montréal é uma universidade 
aberta ao mundo: são cerca de 10 mil estudantes 

estrangeiros! O diploma concedido pela UdeM 
é reconhecido mundialmente e desfruta de uma 

reputação internacional de prestígio. São mais de 
400 mil graduados em todo o mundo e em todos 

os campos do saber.

O sistema universitário  
quebequense  

O sistema universitário do Quebec se distingue 
pelo vanguardismo e pela importância dada 
à especialização, permitindo que cada aluno 
construa seu próprio caminho acadêmico de 

acordo com suas preferências e que esteja entre 
os melhores de seu campo profissional. 

O ano universitário no Canadá é dividido em 
três períodos(sessões) diferentes: outono (de 

setembro a dezembro), inverno (de janeiro  
a abril) e finalmente verão (de maio a agosto).  

Para alunos da graduação, normalmente, não há 
aulas no verão.

A admissão na Université  
de Montréal

Confira o site criado especialmente para 
candidatos brasileiros que querem estudar na 

Université de Montréal. Lá, você encontrará 
 todas as informações relevantes sobre a UdeM,  

o processo de admissão, ajuda financeira e mais.

umtl.ca/brasil

DOCUMENTOS EXIGIDOS* 1o CICLO 
(GRADUAÇÃO)

CICLOS 
SUPERIORES 

(PÓS-GRADUAÇÃO)

Certidão de nascimento x x
Boletim escolar oficial do ensino 
médio x x

Boletim escolar oficial dos estudos 
subsequentes ao ensino médio e 
diplomas (se aplicável)

x x

Resultado do teste de proficiência 
em francês x De acordo com 

o programa**
Documentos adicionais (cartas de 
recomendação e/ou motivação, 
curriculum vitæ, pré-projeto de 
pesquisa, etc.)

— De acordo com 
o programa**

 * Todos os documentos oficiais redigidos em português devem vir 
acompanhados da respectiva tradução juramentada em francês ou inglês.

** Consulte a aba Admission et règlements das páginas descritivas dos 
programas no site admission.umontreal.ca para maiores informações.
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