


Setor de imigração



Québec no Brasil

• Desde 2008

• Relações com Governos Municipais, Estaduais e Federal

• Acordos com os Estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro

• Apoio às empresas do Québec no Brasil

• Promoção da cultura, da francofonia e da educação

• Promoção de oportunidades internacionais



A equipe

Sarah Sánchez
Conselheira em
Prospecção e 
Promoção

Frederico Chagas
Assistente

em Prospecção e 
Promoção

Hércules Kuster
Assessor em
Prospecção e 
Promoção



Setor educacional

• Cerca de 60.000 estudantes estrangeiros em 2019

• Mais de 3.000 programas de estudos, incluindo mais de 1.400
programas de pós-graduação

• Montréal: a melhor cidade estudantil do mundo para estudar no
exterior (QS Ranking 2017) - a melhor cidade estudantil da América
do Norte nos rankings de 2018 e 2019

• Vantagens comparativas: segurança, bolsas de estudo,
mensalidades competitivas e um ambiente multicultural



Universidades Francófonas

1. Université de Montréal

2. École Polytechnique de Montréal

3. HEC Montréal

10. Université Laval

11. Université de Sherbrooke

"Université du Québec"

4. Université du Québec à Montréal 

5. École de technologie supérieure
8. École nationale d’administration publique

9. Institut national de recherche scientifique

13. Université du Québec à Chicoutimi
14. Université du Québec à Rimouski

15. Université du Québec à Trois-Rivières

16. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

17. Université du Québec en Outaouais

18. TÉLUQ (formation à distance)

Universidades Anglófonas

6. Concordia University

7. McGill University

12. Bishop’s University

Federação dos Cégeps
48 cégeps no Québec

18 instituições: 15 francófonas e 

3 anglófonas



Setor educacional

• Mais de 100 acordos inter-universitários entre o Brasil e o

Québec

• Brasil como 4o país com mais acordos com Cégeps

• Maior grupo entre latino-americanos no Ensino Superior

quebequense (aumento de 70% entre 2014 e 2019)

• Appel à projets MRIF (bilaterais com o Brasil)

• Institucionalização: AUF e OUI



Nossos serviços:

• Promoção do Ensino Superior e técnico quebequense em eventos (webinários, etc).

• Promoção da língua francesa e da Francofonia em eventos (webinários, etc).

• De maneira reativa, auxiliamos no contato entre instituições brasileiras
e quebequenses para o estabelecimento de parcerias.

• Divulgamos chamadas para projetos existentes (bolsas em língua
francesa, financiamento de projetos do MRIF, etc).

• Participamos de grandes eventos em educação internacional e promovemos sessões
de matchmaking com instituições participantes desses eventos.

• Participação de jornadas de recrutamento estudantil com organismos quebequenses
(ex. UdeM).



Nossos serviços: o que NÃO está em nosso escopo

• Não assinamos convênios de cooperação com instituições de Ensino Superior
e técnico no Brasil

• Não realizamos prospecção direcionada para instituições brasileiras de
parcerias no Québec (somente de maneira reativa ou durante eventos em
educação internacional).

• Não obrigamos instituições quebequenses a assinarem convênios de cooperação

• Não ofertamos bolsas para mobilidade estudantil ou intercâmbio no
Québec (apesar de realizarmos promoção destas quando disponíveis para o
Brasil).



Idioma e Francofonia

• A maioria das instituições de ensino superior no Québec exige o nível
B2 de francês.

• Francofonia no Brasil e ação recente do BQSP:

• + de 600 mil falantes e + de 100 mil estudantes de francês no Brasil

• Mês da Francofonia e Festa Nacional do Québec

• Formação SotaQuébec

• Acordos com Alianças Francesas pelo Brasil



E VOCÊ, JÁ COLABORA COM O QUÉBEC? 
COMO?



Oportunidades Internacionais



Mobilidade Internacional Temporária

• O Escritório realiza atividades de promoção de 
oportunidades temporárias a candidatos 
interessados no exterior, por meio de missões 
internacionais - Journées Québec (JQ)

• Oportunidades que variam de 1 a 3 anos.

• As oportunidades temporárias permitem:
• Experência profissional em empresas de atuação mundial

• Experiência cultural rica 

• Transferência de know-how e demais conhecimentos 
técnicos para o Brasil

• Atração de novos conhecimentos, processos e ideias para 
empresas brasileiras

• Aumento da competitividade canadense e brasileira



TIC, IA Games
Transformação
de alimentos

Enfermagem
Logística e 
transporte Fabricação

Setores prioritários



Como atuamos?

Journées Québec Tech: 
junho 2021
Journées Québec América 
Latina: outubro 2021
Journées Québec Jeux 
Video: novembro 2021• Empregos temporários, vistos de 1-3 anos

• Processo providenciado e custeado pelos 
empregadores



Empregabilidade

Crédito : Pixabay

O Escritório atua em parceria com universidades e
demais instituições, sejam elas de caráter público ou
privado, visando desenvolver as capacidades
estudantis para melhor empregabilidade:

• Webinares e compartilhamento de materiais sobre
estruturação de CV para o mercado

• Webinares e compartilhamento de materiais sobre
como se preparar para uma entrevista

• Projeto de Responsabilidade Social, em parceria
com a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro.



Promoção da francização no Brasil

• O escritório também promove a francização e a integração, incorporando a 
língua francesa, a cultura e o dinamismo do Québec no Brasil.

• Cursos de francês gratuitos para candidatos recrutados

• Cursos on-line até a saída do visto

• Bolsas de aprendizado de língua francesa

• 31 bolsas destinadas a trabalhadores de setores-chave da economia

• TI, jogos, efeitos visuais, enfermagem e manufatura

• Capacitação de profissionais via SENAC SP

• Programa de 36 bolsas aplicadas pelas escolas de idiomas do SENAC SP



Hércules Kuster
Assessor em Prospecção e Promoção
hercules.kusterdosreis@international.gc.ca

Rafael Baldrighi
Assistente em Educação, Cultura e 
Francofonia
Rafael.Baldrighi@international.gc.ca

Muito obrigado!

Redes sociais
Facebook: @QuebecnoBrasil
Twitter: @QuebecBrasil
Instagram: @QuebecBrasil
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