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Introdução 

 

O Canada-Brazil Scholarship Program foi uma parceria entre o Colleges 

and Institutes Canada (CICan) e o Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) que 

ofereceu a 19 alunos brasileiros a oportunidade de estudar em faculdades 

canadenses. O programa incluiu: estudos da língua inglesa ou francesa para fins 

acadêmicos, dois semestres acadêmicos em faculdades canadenses, e um 

período de estágio na área de estudo do aluno em uma empresa canadense. 

Esse relatório descreve as minhas atividades e experiência como aluno 

selecionado por esse processo. 

Durante o processo foi determinado que eu ficaria situado em London, 

Ontario, e realizaria meus estudos na Fanshawe College. 
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English for Academic Purposes (EAP) 

 Após um teste de proficiência de língua inglesa realizado pela Fanshawe, 

eu fui selecionado para estudar no nível 9 de 10 do English for Academic 

Purposes (EAP). Durante o período de Março à Abril de 2017 frequentei as aulas 

de EAP onde tive a oportunidade de aprender sobre normas da língua inglesa e 

do sistema acadêmico canadense, tanto na escrita como em apresentações 

orais.  

 Na metade e no final do programa, tive avaliações sobre todo o assunto 

ensinado e concluí o curso com a nota “A+”.  

Os estudos de EAP foram realizados no campus principal da Fanshawe, 

onde depois eu estudaria os dois semestres acadêmicos. Isso me deu a chance 

de conhecer melhor o campus, e o caminho para o mesmo. 

 

Internet Applications and Web Development (IWD) 

 O programa que havia sido selecionado previamente para meus estudos 

foi o Internet Applications and Web Development (IWD), de acordo com meus 

estudos de Sistemas para Internet (TSI), no Brasil. 
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 Por ter estudado 3 semestres de Sistemas para Internet previamente no 

Brasil, tive a oportunidade de começar IWD no segundo semestre do curso 

durante o período Summer 2017, que começou em Maio e terminou em 

Setembro de 2017. Durante esse período estudei as seguintes disciplinas: 

▪ Web Design  

▪ Business at the Speed of Light                

▪ ASP.NET Programming  

▪ Relational Databases & SQL  

▪ OOP for Web Development  

▪ Understanding Workplace Behaviours 

Realizando avaliações na metade e no fim do semestre, além de atividades e 

projetos durante todo o percurso, concluí o período com ótimo desempenho, 

sendo selecionado para o Dean’s Honour Roll, que gratifica alunos com boas 

notas. 

Durante o período Fall 2017, que foi de Setembro à Janeiro de 2017, tive 

meu segundo semestre acadêmico na Fanshawe. Neste estudei as seguintes 

disciplinas: 

▪ Graphics  

▪ Web Applications & Technologies  

▪ Web Standards  

▪ LAMP 1  

▪ Mobile Web Development 
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Novamente concluí o período com ótimo desempenho, e fui gratificado pelo 

Dean’s Honour Roll. 

Voices.com 

 Tendo terminado os dois semestres acadêmicos, a última etapa prevista 

pelo CBSP era o estágio na minha área de estudos em uma empresa 

canadense. 

 Com a ajuda do escritório internacional da Fanshawe College, consegui 

uma vaga de estágio na empresa Voices.com, uma empresa que trabalha 

exclusivamente online, e por isso precisa de um grande time de 

desenvolvedores. O escritório principal da Voices.com se situa no centro da 

cidade de London, Ontario. O estágio aconteceu durante os meses de Fevereiro 

à Abril de 2018.  

Durante o estágio tive a oportunidade de colocar em prática grande parte 

dos aprendizados de ambos os cursos de IWD e TSI.  

 Por ter um estágio com previsão de curto-prazo, não foi possível 

participar exclusivamente de projetos grandes dentro da empresa. Mas isso fez 

com que eu trabalhasse um pouco em todos os projetos. Assim, aprendi sobre 

todos os projetos, e tive a oportunidade de entender, de modo geral, como todos 

os aspectos do site funcionavam. 
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 Além disso, todo o time com quem trabalhei foi imensamente prestativo e 

amigável, o que melhorou muito minha experiência com a empresa. 
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Considerações Finais 

 Ter participado do CBSP foi uma expêriencia extraordinária. Durante esse 

1 ano e 2 meses que passei no Canadá, tive um crescimento enorme, tanto 

pessoal quanto profissionalmente. Tive a oportunidade de conhecer pessoas e 

ter experiências maravilhosas, que nunca imaginaria ter e conhecer.  

 Durante toda a minha estadia no Canadá, morei com uma família que me 

ajudou muito, e hoje considero minha segunda família. Além disso, fiz amigos 

que levarei pro resto da vida.  

 Gostaria de usar essa oportunidade para agradecer à todos do CONIF, do 

IFPB, e do CICan. Agradeço à Mônica Montenegro do ARINTER, por ter me 

guiado por todo o processo de seleção. Agradeço à Caitlin Smith, do escritório 

internacional na Fanshawe College, que me ajudou a me adaptar e aprender 

sobre a Fanshawe College. Agradeço à Joan Sam, que me acolheu durante 

minha estadia, me ajudou imensamente a me adaptar, e me mostrou que minha 

família não é unicamente brasileira. E especialmente, agradeço à Rachel St-

Jean, do CICan, por ter oferecido grande suporte durante toda a minha estadia, 

e ter sido uma das pessoas mais incríveis e doces que já conheci. Serei 

eternamente grato à todos por terem me ajudado a realizar um sonho. 
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Anexos 

 
Primeiro dia no Canadá, com Ruan e Isadora, estudantes do CBSP, e Rachel St-Jean 

(Senior Program Officer, CICAN) 

Orientation Day, Fanshawe 

College com Isadora. 
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Niagara Falls. 



PAGE 9 

 

Niagara Falls. Ponte entre Canadá e EUA. 
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  Trabalhando na Voices.com 
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 Halloween com Ruan e Isadora. 

 



PAGE 12 

 Festival Cultural Happy Holi. 
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 Nos pés da CN Tower, em Toronto. 
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 Aproveitando a neve. 

 

Conferência em Toronto, com maioria dos estudantes do CBSP, e Rachel St-Jean. 
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 Visita à Toronto. 
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 Evento Pride, em Toronto. 

 

 

  



PAGE 17 

 

Histórico escolar oficial. 


