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MONTRÉAL: CIDADE UNIVERSITÁRIA! 
jechoisismontreal.com/en

Montréal continua sendo um dos destinos preferidos de estudantes do mundo todo. A cidade é apreciada por sua 
hospitalidade, segurança e pela combinação harmoniosa das influências norte-americanas e europeias que nela 
são encontradas. A tudo isso, soma-se uma vida cultural intensa, diversas atividades esportivas, uma grande 
quantidade de áreas verdes e uma população acolhedora e bilíngue. Montréal se destaca pelo dinamismo do 
mercado de trabalho e pela baixa taxa de desemprego, o que estimula cada vez mais os estudantes internacionais 
a se estabelecerem na cidade de forma permanente para iniciarem suas carreiras.

POLYTECHNIQUE 
MONTRÉAL
UM DOS MAIS IMPORTANTES ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO E PESQUISA EM ENGENHARIA NO CANADÁ

Fundada em 1873, a Polytechnique Montréal tem hoje mais de 9.900 estudantes, sendo 5.490 deles matriculados 
nos programas de graduação. A instituição está, com muito orgulho, entre as universidades canadenses de 
engenharia com a maior proporção de alunas mulheres: mais de 28% dos estudantes.

Seu orçamento anual de pesquisa de 110 milhões de dólares, seus mais de 60 núcleos de pesquisa e sua equipe 
de 283 professores reconhecidos mundialmente fazem da universidade uma das mais importantes em termos de 
atividade de pesquisa no Canadá.

Com cerca de 55.000 diplomados, a Polytechnique Montréal formou praticamente um quarto dos atuais membros 
da Ordem dos Engenheiros do Québec. Nossos diplomados ocupam postos estratégicos no Québec, no Canadá e em 
todo o mundo, colocando seus conhecimentos a serviço da sociedade!

AEROESPACIAL* 
BIOMÉDICA*  
CIVIL 

GEOLÓGICA
INDUSTRIAL 
MECÂNICA 

COMPUTAÇÃO* 
ELÉTRICA
FÍSICA

MINAS    
QUÍMICA
SOFTWARE*                                     

TIPOS DE ENGENHARIA OFERECIDOS EM NÍVEL DE BACHARELADO  

As informações apresentadas neste documento foram atualizadas na data de 1º de setembro de 2022.
O uso do masculino visa apenas simplificar o texto.

* Para esses programas, o número de vagas é limitado.

Faça um tour virtual 
pela nossa universidade!

https://www.jechoisismontreal.com/en/
https://visitevirtuelle.polymtl.ca/polymtl/home/featured-tours/
https://visitevirtuelle.polymtl.ca/polymtl/home/featured-tours/
https://visitevirtuelle.polymtl.ca/polymtl/home/featured-tours/


ASPECTOS GERAIS DOS PROGRAMAS DE BACHARELADO
polymtl.ca/futur/survol

ANO PREPARATÓRIO
30 créditos // Duração : 1 ano // Admissão : Outono e inverno

Os estudantes de Quebec concluem 13 anos de estudos antes de iniciarem os seus estudos universitários, ou seja, 
um ano a mais do que os estudantes de outras províncias canadenses ou de outros países. Por esse motivo, os 
estudantes internacionais admitidos em um programa de bacharelado na Polytechnique Montréal devem cursar 
um ano preparatório integrado obrigatório. Esse ano de estudos os preparará para iniciar o seu bacharelado 
em um dos 12 programas de engenharia oferecidos com uma bagagem acadêmica equivalente à dos estudantes 
quebequenses.

Desse modo, graças às 10 disciplinas do ano preparatório integrado, você terá a oportunidade de nivelar os seus 
conhecimentos aos dos estudantes oriundos do sistema colegial quebequense, particularmente em matemática, 
física e química. Você também frequentará uma aula sobre relações interculturais e vida universitária, uma aula 
de comunicação escrita e oral, e duas aulas à sua escolha. Se você já tiver iniciado um programa universitário no 
seu país de origem, você poderá solicitar equivalências de matérias conforme as disciplinas que já tenha cursado. 
A análise é conduzida caso a caso.

BACHARELADO EM ENGENHARIA 
120 créditos // Duração : 4 anos, estágio(s) obrigatório(s) incluso(s) // 
Admissão: Outono e inverno, de acordo com o programa

A Polytechnique Montréal oferece formações de graduação em 12 tipos de engenharia distintos. Ao mesmo 
tempo teórica e aplicada, essa formação permite que os estudantes: 1) adquiram uma sólida formação científica; 
2) exerçam a sua capacidade de resolução de problemas complexos e elaborem novas soluções; 3) coloquem 
em prática os seus conhecimentos teóricos por meio de estágios e projetos integradores; 4) fortaleçam as suas 
competências pessoais, relacionais, comunicacionais e empreendedoras; 5) se abram para o mundo; e 6) lidem 
com as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável. No último ano de estudos, você poderá escolher um 
grupo de disciplinas para se especializar em uma área de engenharia de seu interesse. 

Ao final da sua formação de engenheiro na Polytechnique Montréal, você obterá o grau de bacharel em engenharia 
(B. Ing.), o que permitirá que trabalhe com o título de engenheiro em todos os setores da indústria ou que ingresse 
em um programa de estudos superiores.

PROJETOS INTEGRADORES
Quatro projetos integradores (um por ano) permitirão que você incorpore 
e coloque em prática as noções teóricas vistas em sala de aula no âmbito 
de projetos de engenharia concretos executados em equipe.

ESTÁGIOS
No decorrer da sua formação, você terá que cursar um estágio de no mínimo quatro meses, exceto se estiver 
inscrito em engenharia geológica ou engenharia de minas (programas cooperativos que incluem 3 estágios 
obrigatórios). Além disso, o nosso programa de estágios proporciona uma grande flexibilidade: se assim desejar, 
você poderá realizar até quatro estágios, prolongar a duração para até 12 meses e escolher o local e a empresa 
onde os estágios serão realizados, podendo ser em Quebec, em outro local do Canadá ou ao redor do mundo. 

A média salarial por hora dos estagiários da Polytechnique Montréal varia entre 17C$ e 25C$.

INTERCÂMBIO INTERNACIONAL
Devido aos inúmeros acordos firmados com estabelecimentos de prestígio 
distribuídos em mais de trinta países, você poderá usufruir de uma temporada de 
estudos no exterior com uma duração de um a dois trimestres.

http://www.polymtl.ca/futur/survol


ASPECTOS GERAIS DOS PROGRAMAS DE BACHARELADO
polymtl.ca/futur/survol

DUPLO DIPLOMA NA EUROPA
Três anos de formação na Polytechnique Montréal, acompanhados por mais dois anos em uma renomada escola 
de engenharia europeia: essa é a proposta do programa de duplo diploma. O sucesso desses cinco anos de estudos 
permitirá a obtenção de dois diplomas, ou seja, o diploma de engenheiro da Polytechnique Montréal e o diploma 
de engenheiro ou diploma de mestre do país da instituição escolhida.

PÓS-GRADUAÇÃO INTEGRADA
Você deseja seguir uma formação para a pós-graduação e abreviar a duração total da sua escolaridade? Conforme 
os seus resultados escolares, você pode se qualificar para iniciar uma especialização (DESS) ou um mestrado 
antes de concluir a sua formação de engenheiro ou para um ingresso direto da graduação ao doutorado.

RECONHECIMENTO DO DIPLOMA
O bacharelado em engenharia (B. Ing.) permitirá que você se associe à Ordem dos Engenheiros do Quebec 
e exerça a profissão de engenheiro em Quebec, em outras províncias canadenses, na França e nos países 
signatários do Acordo de Washington:   
■ África do Sul ■ Austrália ■ China ■ Cingapura ■ Coreia ■ Costa Rica ■ Estados Unidos ■ Hong Kong  
■ Índia ■ Irlanda ■ Japão ■ Malásia ■ Nova Zelândia ■ Paquistão ■ Peru ■ Rússia ■ Reino Unido  
■ Sri Lanka ■ Taiwan ■ Turquia

ASPECTOS FINANCEIROS (valores em dólares canadenses) 
polymtl.ca/futur/finances

CUSTO DOS ESTUDOS 1  
As taxas de escolaridade são pagas em duas parcelas 
anuais: a primeira em outubro e a segunda em março. 
O valor anual das taxas a serem pagas pelos estudos de 
bacharelado são: 

Estudantes internacionais  27.300 C$
Estudantes quebequenses ou residentes 
permanentes do Québec 3.600 C$

Estudantes canadenses ou residentes 
permanentes de outras províncias 
canadenses   

9.600 C$

Estudantes de nacionalidade francesa 
ou belga francófona 9.600 C$

1 Valores reajustados anualmente. 

OUTRAS DESPESAS ANUAIS2 
Despesas de chegada e de instalação
(apenas no primeiro ano)   3.500 C$

Seguro-saúde 1.200 C$ 
Alojamento (dividindo apartamento)  8.400 C$
Despesas pessoais  11.000 C$

2 Essas despesas podem variar de um estudante para outro, de acordo 
com a sua origem, situação, hábitos e estilo de vida. 

FINANCIAR SEUS ESTUDOS   
A Polytechnique Montréal não oferece bolsas de admissão aos estudantes internacionais admitidos para 
o bacharelado. No entanto, algumas possibilidades são oferecidas aos estudantes que busquem uma renda 
suplementar durante o seu período de estudos:   

■ Os estudantes provenientes dos países signatários de um acordo com o governo de Quebec podem solicitar uma 
isenção dos encargos de escolaridade diferenciados. Detalhes em polymtl.ca/aide-financiere/exemption. 

■ Os estudantes internacionais estão autorizados a trabalhar 20 horas por semana (dentro e fora do campus) 
durante os trimestres do outono e do inverno e em tempo integral durante as férias de Natal e de verão.  

■ Todos os estágios do bacharelado são remunerados. 

■ Certas bolsas com valores de aproximadamente 1.000 C$ à 6.000 C$ são acessíveis aos estudantes 
internacionais. polymtl.ca/bourses

http://www.polymtl.ca/futur/survol
http://www.polymtl.ca/futur/finances
http://www.polymtl.ca/aide-financiere/exemption
http://www.polymtl.ca/bourses


O processo de admissão à Polytechnique Montréal baseia-se na qualidade do histórico escolar do estudante e no 
seu nível de conhecimento do idioma francês. Certifique-se de corresponder satisfatoriamente a todas as condições 
para admissão antes de encaminhar o seu pedido de admissão e observar as datas limites.  

PRÉ-REQUISITOS ACADÊMICOS
Para ser elegível ao bacharelado da Polytechnique Montréal, você deve ter um dos dos certificados descritos 
abaixo, com a média mínima indicada na segunda coluna :

Diploma mínimo exigido Média mínima exigida

Secundário técnico: Certificado de Habilitação Básico, 
Certificado de Auxiliar Técnico Não admissível

Certificado de ensino médio Média geral mínima de 7/10

Bacharelado internacional (BI)/  
International Baccalaureate (IB)

30/42 + [mínimo 5/7 matemática e ciências (HL/NS)] 
ou [mínimo 6/7 matemática e ciências (SL/NM)]

Tecnólogo, Técnico pós-secundário: Diploma de técnico 
de Nível Médio ou Diploma 2° grau técnico Média geral mínima de 7/10

EXIGÊNCIAS LINGUÍSTICAS1-2 
O conhecimento do idioma francês é obrigatório para acesso aos programas de bacharelado. Seguem abaixo os 
exames de francês aceitos e as notas mínimas exigidas:

1 Se você realizou os seus estudos em um estabelecimento francófono homologado pela AEFE ou em um sistema educacional reconhecido como 
francófono pela Polytechnique Montréal, você está dispensado do teste de francês.

 2 Os seguintes testes não são aceitos: TCF ANF; TCF Québec; TEF naturalização; TEF Canadá, TEF Express e TEFAQ. 

CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO
polymtl.ca/futur/admission

DELF (B2) 
Não tem prazo de 

validade

DALF (C1 ou C2) 
Não tem prazo de  

validade

TCF, TCF TP, TCF SO, 
 TCF DAP (400) 

Validade : 2 anos

TEF,  
TEF Études en France (400)  

Validade : 2 anos

http://www.polymtl.ca/futur/admission


DATAS LIMITES (estudantes internacionais)

Para início em setembro de 2023 (trimestre de outono) 1º de fevereiro de 2023 

Para início em janeiro de 2024 (trimestre de inverno) 1º de junho de 2023

ETAPAS A SEREM CUMPRIDAS PARA ENVIO DO SEU 
PEDIDO DE ADMISSÃO

1. Certificar-se da sua elegibilidade e escolher o seu programa de engenharia.

2. Preencher o formulário de admissão no site admission.polymtl.ca.

3. Pagar as taxas de admissão com um cartão de crédito internacional VISA ou MASTERCARD.

4. Encaminhar os documentos solicitados por email ou correio postal.

POLYMTL.CA/FUTUR/ADMISSION

PROCESSO DE ADMISSÃO

POLYMTL.CA/FUTUR

CHAT : 
polymtl.ca/chat

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

EMAIL : 
futur@polymtl.ca

TELEFONE : 
+ 1 514 340 4928

POLYMTL POLYMTLVIDEOS
UNIVERSITÉ

D’INGÉNIERIE

POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL

PERMANECER NO QUÉBEC APÓS OS ESTUDOS  
Os governos do Quebec e do Canadá propõem aos candidatos diplomados alternativas para permanecerem no 
país para trabalhar ou até mesmo para se estabelecerem de forma permanente. Para mais detalhes, visite :

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship

@

http://www.admission.polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/futur/bac/admission
http://www.polymtl.ca/futur
http://www.polymtl.ca/chat
mailto:futur@polymtl.ca
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship

