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Canadá

    Edmonton é a capital e segunda maior cidade

da província de Alberta. Foi fundada em 1795 e

atualmente é um grande centro industrial, se

destacando principalmente no processamento e

refino de petróleo. Também é um centro cultural,

governamental e educacional em que são

realizados vários eventos de classe mundial,

apelidando a cidade de “Festival City”. Possui o

maior shopping center da América do Norte e o

maior parque histórico do país.

Edmonton

Concordia University

of Edmonton 
     Diferentemente das universidades tradicionais, a

Concordia University of Edmonton busca

integrar os pesquisadores, alunos, professores e

funcionários. Um pesquisador pode se interessar

pelo teatro e um aluno de negócios pode se

formar com base em história, filosofia e

conhecimento indígena. A Universidade oferece

cursos nos campos das artes, ciências e gestão.     

É pequena o suficiente para que todos os       

alunos sejam importantes, porém grande o             

bastante para ter uma perspectiva global.https://www.fearp.usp.br/es-es/international/convenios/por-pais/item/2650-concordia-university-college-of-alberta.html



https://www.languagescanada.ca/en/listing-directory/students/concordia-university-college-alberta

Tipo de auxílio
- Durante o período de intercâmbio, o aluno não paga a mensalidade na

Univates nem na instituição de destino. Pode, ainda, em seu retorno ter

aproveitamento gratuito das disciplinas cursadas no exterior (consulte a

Diretoria de Relações Internacionais).

Alojamento
    A Universidade possui

alojamento estudantil, onde

os alunos podem permanecer,

mediante requerimento e

pagamento mensal.

Custo de vida mensal aproximado

Alojamento Alimentação Outros Total Total (R$)*

$400 $500 $90 $890 R$ 2.803,50

*Cotação do Dólar Canadense Turismo - 03/04/2019 



Visto para o

Canadá

      O visto canadense é realizado em etapas por meio de uma aplicação

on-line. As etapas variam conforme de cada aplicação, pois elas dependem

das respostas do aplicante. Também será necessário taxa consular ao

governo canadense, para isso é preciso que você tenha um cartão

habilitado para compras internacionais. Para mais informações, acesse o

Manual de solicitação - Visto Canadense

Contato

clicando aqui.

Diretoria de Relações Internacionais - Univates: 

Sala 526 - prédio 9

dri@univates.br

(51)3714-7019

Concordia University of Edmonton
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https://www.univates.br/dri/media/instituicoes/45/0_59418800_1565272309.pdf
https://concordia.ab.ca/

