
Oportunidade de intercâmbio na área da saúde no Canadá! 
  

A agência Canadá Inesquecível está com as inscrições abertas para os(as) alunos(as) que desejam participar do 
Programa Acadêmico para Áreas de Saúde no Canadá em janeiro de 2020! 

  

Destinado a profissionais e estudantes de Psicologia, o programa inclui curso, visitas técnicas e Semana de Observação 
no Hospital Sick Kids em Toronto. A agência Canadá Inesquecível é a única credenciada a oferecer Observação 
Médica em hospital canadense! 

  

  

 Datas 
 

- 11 a 31 de janeiro de 2020, para curso de inglês e visitas técnicas 

- 11 de janeiro a 08 de fevereiro de 2020, para curso de inglês, visitas técnicas e semana de Observação Médica no 
Hospital Sick Kids, filiado à University of Toronto 

  

 O que o programa inclui? 

 
 



 - Curso de inglês preparatório para visitas técnicas, com carga horária de 22,5 horas semanais (intensiva) 

- Seis visitas técnicas guiadas que incluem Hospitais, Centros de Atendimento Médico, Universidades, palestras com 
profissionais 

- Semana de Observação Médica em período integral no Hospital Sick Kids, com acompanhamento individual por 
profissionais do hospital, em até duas áreas clínicas (semana opcional) 

- Material didático exclusivo do programa  

- Hospedagem em Hotel Estudantil ou Casa de Família 

- Passeios e atividades extras no período da tarde 

- Viagem para Niagara Falls & Winery Vinhedos 

- Estação de Esqui Snow Valley 

- Transfers Aeroporto (ida e volta, para alunos chegando e partindo com o grupo)  

- Seguro Saúde 

- Mochila 

- Certificado (condicionado a frequência e aprovação) 

  

  Visitas técnicas - Exemplos 

  

 - The Hospital for Sick Children 

The Hospital for Sick Children - Sick Kids, filiado à University of Toronto, é o hospital mais intensivo em pesquisa e o 
maior centro dedicado à melhoria da saúde infantil no Canadá. 

Como inovadores na saúde infantil, Sick Kids integra tratamentos, pesquisas e ensino. 

Com equipes que incluem profissionais de todas as disciplinas de cuidados de saúde e pesquisa, Sick Kids fornece o 
melhor em cuidados complexos e especializados, criando avanços científicos e clínicos, compartilhando conhecimento 
e experiência e defendendo o desenvolvimento de um sistema de saúde infantil acessível, abrangente e sustentável. 

  

- University of Toronto 

Universidade é a primeira do ranking das instituições de ensino superior do Canadá, e está posicionada entre as 
melhores universidades do mundo. 

Durante as visitas, os alunos participaram de um tour pelas dependências da instituição e também de palestras sobre 
a formação médica no Canadá. 

  

- GrowWise Health 

A GrowWise Health oferece aos pacientes e profissionais de saúde programas abrangentes e gratuitos de educação 
personalizada para fazer escolhas informadas sobre tratamentos médicos alternativos por meio do uso da Cannabis. 

  

- Toronto Birth Centre 

Toronto Birth Centre é um centro de nascimento seguro e caseiro, planejado em colaboração com parteiras da 
província de Ontario. 

O espaço oferece às mulheres, às famílias e às comunidades acesso a partos seguros e culturalmente respeitosos. 

  

- Ronald McDonald House Toronto  

Ronald McDonald House Charities é uma instituição de apoio independente, administrada por diretoria voluntária e 
operada por funcionários e voluntários  que englobam atualmente 81 famílias de todo o mundo. 

Desde 1981 tem servido como um lar para famílias e crianças gravemente doentes em tratamento. 



  

- Palestra Dr. Ricardo Brandão 

No país desde 2010, Ricardo Brandão é um dos poucos profissionais brasileiros que atuam no Canadá como médico de 
família. 

Dr. Ricardo fez o seu pós-doutorado e trabalhou na University of Toronto. O processo de transição para atuar como 
Médico de Família no Canadá durou cinco anos. 

O médico compartilha com os estudantes do grupo a sua experiência profissional no país, incluindo a atuação dos 
médicos de família no atendimento de saúde. 

  

  Estágio - Programa de Observação em Hospital 

  

          Participantes poderão optar, após o curso de três semanas, por mais uma semana dedicada à Observação 
Médica em período integral, das 9h30 as 17h30, em até duas áreas clínicas, no THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN 
(SICK KIDS) - https://www.sickkids.ca/, um dos maiores e mais renomados hospitais do Canadá.  

          Os participantes serão acompanhados individualmente por profissionais do hospital de forma a aproveitarem a 
experiência da forma mais intensa possível.  

  

 Acomodação em Toronto 

  

A acomodação durante o programa está inclusa, com opção de Residência Estudantil ou Casa de Família: 

  

Hotel Estudantil: 

- Quarto individual 

- Banheiro compartilhado 

- Não inclui refeições 

- Melhor opção para quem busca ótima localização, a aproximadamente dez minutos da escola. 

- Reservas em Residência Estudantil estão sujeitas à disponibilidade, recomendamos agilidade na inscrição para o 
Programa. 

  

Casa de Família: 

- Quarto individual 

- Duas refeições diárias (café da manhã e jantar) 

- Banheiro compartilhado 

- As casas de família ficam localizadas de 30 a 55 minutos da escola (transporte público).  

- Excelente opção para os que buscam custo acessível com segurança, contato com a cultura canadense e 
oportunidade de praticar o inglês durante a experiência de intercâmbio. 

  

  Valores dos programas 

  

Três semanas => Programa Completo sem a Semana de Observação 
  



 Programa de três semanas com acomodação em casa de família 

 CDN$ 2.990 dólares canadenses = R$ 9.419 reais, ao câmbio atual. Entrada de CDN$ 400 dólares canadenses = R$ 
1.260 reais e parcelamento do saldo até final de novembro. 

  

 Programa de três semanas com acomodação em residência estudantil 

CDN$ 3.640 dólares canadenses = R$ 11.466 reais, ao câmbio atual. Entrada de CDN$ 400 dólares canadenses = R$ 
1.260 reais e parcelamento do saldo até final de novembro. 

          Para hospedagem em residência estudantil, considerar taxa adicional reembolsável de segurança e estragos no 
valor de CDN$ 300 dólares canadenses, pagos no ato da inscrição por meio de cartão de crédito, com devolução de 
CDN$ 270 dólares canadenses, após vistoria fina. 

  

Quatro semanas => Programa Completo + Semana de Observação no Hospital Sick Kids Toronto 
  

 Programa completo de quatro semanas com acomodação em casa de família 

CDN$ 4.260 dólares canadenses = R$ 13.419 reais, ao câmbio atual. Entrada de CDN$ 750 dólares canadenses = R$ 
2.363 reais e parcelamento do saldo até final de novembro. 

  

 Programa completo de quatro semanas com acomodação em residência estudantil 

 CDN$ 4.790 dólares canadenses = R$ 15.089 reais, ao câmbio atual. Entrada de CDN$ 750 dólares canadenses = R$ 
2.363 reais e parcelamento do saldo até final de novembro.  

          Para hospedagem em residência estudantil, considerar taxa adicional reembolsável de segurança e estragos, no 
valor de CDN$ 300 dólares canadenses, pagos no ato da inscrição por meio de cartão de crédito, com devolução de 
CDN$ 270 dólares canadenses, após vistoria fina. 

  

Valores em reais considerando taxa de câmbio no valor de CAD$ 1 dólar canadense = R$ 3,15 reais. A 
conversão dos valores será atualizada de acordo com a cotação do câmbio de dólares canadenses para reais na 
data da assinatura do contrato e pagamentos. Valores sujeitos a reajustes sem avisos prévios. 

Vagas limitadas! 

  

  Passagens aéreas - Air Canadá 

  

          Estudantes poderão embarcar pela Air Canada ou por outras companhias aéreas de sua preferência via Estados 
Unidos (há necessidade de visto americano válido) ou Panamá.  Há reservas disponíveis para os que optarem por 
viajarem juntos pela Air Canada no dia 11 de janeiro. 

          Valor partindo do Aeroporto de Guarulhos: US$ 1.230 + taxas aeroportuárias. Parcelamento em até 6x sem 
juros nos cartões Visa, Master ou American Express. É possível incluir trechos domésticos ao internacional com 
pagamento de tarifa adicional. 

          Participantes com retorno antecipado (três semanas) dependerão de assentos disponíveis na nova data. 

  

  Nível de inglês 

  



          Todos os interessados no programa devem ter nível de inglês Intermediário - Avançado, e realizarão teste 
online previamente à inscrição. 

          Oferecemos programas de inglês na mesma escola em Toronto, em datas anteriores ao início do Programa para 
Área de Saúde, para estudantes que ainda não apresentam o nível de inglês exigido para o Programa de Inglês para 
Área de Saúde. Fale conosco! 

          Nosso compromisso é garantir o nível uniforme de conhecimento do idioma entre todos os alunos, para que o 
desenvolvimento das habilidades do grupo ao longo do programa seja homogêneo. 

  

  A cidade de Toronto 

  

          Toronto é a maior cidade canadense, e uma das mais importantes, limpas, seguras e cosmopolitas de toda 
a América do Norte. Conta com eficiente sistema de transporte público, opções culturais, museus, teatros, estádios, 
escolas e universidades de destaque internacional. 

          Foi classificada pelas Nações Unidas como a cidade mais multicultural do mundo e segundo ranking do The 
Economist, Toronto é a melhor cidade do mundo para se morar. O índice avaliou a performance das cidades em 
diversos outros rankings, levando em consideração questões como segurança, qualidade de vida e custo de vida, entre 
outros. Foram analisados números da pesquisa feita pela Economist Intelligence Unit, que lista cidades conforme seu 
nível de segurança. 

          De acordo com este relatório, Toronto é a cidade mais segura da América do Norte, e oitava no mundo inteiro, 
ficando atrás somente de Tóquio, Singapura, Osaka, Stockholm, Amsterdam, Sydney e Zurich. O índice de segurança é 
organizado segundo os critérios  de segurança digital, segurança de saúde, infraestrutura e segurança pessoal. 

          Toronto possui um clima temperado. No inverno normalmente a temperatura se mantem abaixo de zero 
(janeiro e fevereiro). A temperatura média no começo da primavera fica ao redor de 0.º, mas sobe rapidamente no 
começo de maio. No verão a temperatura fica na média de 25.º/ 35.º C, e no outono em torno de 5.º / 10.º C. 

http://www.seetorontonow.com/ 
  

Oportunidade única! 

   

          O programa é único e foi planejado para atender com exclusividade a demanda de professores de universidades 
parceiras e de estudantes brasileiros. 

          É destinado a estudantes que tenham real interesse no aperfeiçoamento do idioma para fins acadêmicos e 
profissionais nas áreas de saúde. 

          Além das atividades diárias em sala de aula, os participantes, para obter sucesso no programa, deverão se 
dedicar às atividades extras, que incluem visitas técnicas, leitura prévia de documentos, execução de tarefas e 
atividades de casa. 

          Grande oportunidade para viver experiência em país referência em índices econômicos e sociais. É o 
aproveitamento do tempo de férias para expandir competências exigidas pela globalização e concorrência atuais, já 
pensando em criar diferenciais para seu sucesso no futuro. 

  

CANADÁ INESQUECÍVEL 

Site: http://canadainesquecivel.com.br/ 
Instagram: @canadainesquecivel https://bit.ly/2IQ2Ra1 
Facebook: Canadá Inesquecível 

  

  

ATENÇÃO: A oportunidade acima não está sendo oferecida pela FANS – 
FACULDADE DE NOVA SERRANA; nós somente realizamos a divulgação. Para 
mais informações, gentileza entrar em contato com a instituição responsável através 
dos contatos descritos acima. 
 

http://www.seetorontonow.com/
http://canadainesquecivel.com.br/
https://bit.ly/2IQ2Ra1

