
Parceria UW

GRADUACAO Opcao 2 meses Opcao 1 mes

Julho/17 inglês intensivo (manhã e tarde) em preparação para

o curso de Agosto 2017.

Agosto/17 curso de graduação Project Management (PM)

oferecido pela FBE

ingles semi-intensivo (apenas manha) e curso de

graduação PM (tarde ou noite)

POS-GRAD. Opcao 2 meses Opcao 1 mes

Julho/17 inglês intensivo (manhã e tarde) em preparação para

o curso de Agosto 2017.

Agosto/17 curso de pós-graduação Environmental Economics

(EE) oferecido pela FBE

ingles semi-intensivo (apenas manha) e curso de pos-

graduação EE (tarde ou noite)



$ Amount 
(Canadian

Dollar) Notes
Fees:
Application $110 One time fee (non-refundable)

Administration $185 One time fee

ELP intensive (full-time)/July 2017 $1.233 Reduced by 15% (regular rate is $1,450)

PM or EE (afternoons)/August 2017 $865 Reduced by 43% (regular rate is $1,500)

Homestay $1,600 Fee for two months, includes food. 

Health Insurance $100 Per 60 days ($1.65 / day)

TOTAL $4,093

Dates:
July 4th - Aug 25th, 2017 (8 weeks)

Academic Schedule ELP (intensive)

Monday - Thursday: 9:00 am - 4:00 pm academic classes.
Friday: 9:00 am - 12:00 pm (afternoon socio-cultural activity)

Academic Schedule PM & EE
3 hour-classes in the afternoon, 3x per week

Socio Cultural Schedule

Weekly socio-cultural activites are included free of charge.

O p t i o n  2  m o n t h s

( Ju ly  &  A u g u s t  2 0 1 7 )



$ Amount 
(Canadian

Dollar) Notes
Fees:
Application $110 One time fee (non-refundable)

Administration $185 One time fee

ELP semi-intensive (mornings) $935 Reduced by 15% (regular rate is $1,100)

PM or EE (afternoons) $865 Reduced by 43% (regular rate is $1,500)

Homestay $900 Fee for one month, includes food. 

Health Insurance $50 Per 30 days ($1.65 / day)

TOTAL $3,045

Dates:
July 31st - Aug 25th, 2017 (4 weeks)

Academic Schedule ELP (semi-intensive)

Monday - Friday: 9:00 am - 12:00 pm academic classes.
Friday: afternoon socio-cultural activity

Academic Schedule PM & EE
3 hour-classes in the afternoon, 3x per week

Socio Cultural Schedule

Weekly socio-cultural activites are included free of charge.

O p t i o n  1  m o n t h

( A u g u s t  2 0 1 7 )



Comparativo 1: Economia em relacao taxas regulares UW

Programa 2 meses: 18%

Programa 1 mes: 21%

Comparativo 2: Economia em relacao as taxas USA

Programa 2 meses: 46%

Programa 1 mes: 52%

Comparativos



Bom curso de ingles Brasil:

R$300,00/mes

3 horas/semana = 12 horas/mes

Custo por hora: R$25,00

UW ELP:

C$1233,00 = R$3082,00/mes

6 horas/dia = 30 horas/sem. = 120 horas/mes

Custo por hora: R$25,68

VS

UW Homestay:

C$1600,00

Custo por dia = C$53.33

Com alimentacao incluida

VS

Outras opcoes Acomodacao:

Rent an apartment: >C$2000,00/mes

Hotel: >C$150,00/dia

Sem alimentacao incluida



1. Preencher Formulario de Aplicacao (Application Form)
• Formulario Disponivel, em Ingles, simples de preencher

• No campo: “TOTAL PAYMENT ENCLOSED” coloque apenas os valores relativos ao

pagamento que estara efetuando na primeira parcela.

2. Mandar Application Form para:
• marilisa.uw.canada@hotmail.com

• Em poucos dias voce recebera seu “Student number” para efetuar o primeiro

pagamento

3. Fazer o primeiro pagamento com o “student number” recebido
• Olhar detalhes no slide seguinte

4. Recebimento da LOA para dar entrada no visto
• Apos o primeiro pagamento voce recebera uma Letter of Acceptance (LOA) da 

UW – que sera incluida na sua aplicacao para o visto

Processo de Inscricao e Pagamento



1. Acessar o site: http://info.peertransfer.com/uwinnipeg.html

2. Primeiros passos: quando entrar no site para iniciar o pagamento, selecione a opcao

“The University of Winnipeg” na lista de universidades.

3. Segunda Pagina: Selecione a opcao: “Tuition and/or Housing Payments”

4. Crie sua Conta no Site: preencha seus dados e crie sua senha (processo rapido)

5. Escolha o Curso: selecione a opcao: “ELP – English Language Program” que e’ o 

Departamento que gerencia os programas de intercambio

6. Student Number: Por favor use o  “ student number” que voce recebeu, apos

mandar seu “Application Form”, para fazer o pagamento pelo site PeerTransfer

7. Primeiro pagamento: devera ser de $810 (application fee $110, homestay 

placement $200; tuition deposit $500)

Detalhes sobre como fazer o pagamento



1. Preciso de Passaporte?
• Sim. Pode ser tirado na Policia Federal. Quanto antes tirar, melhor.

2. Preciso de visto?
• Sim. Se nunca teve visto USA ou Canadense

• Nao. A partir de Maio 2017, se ja’ possui ou possuiu algum dia o visto USA ou

Canadense. Um despachante podera te ajudar na questao do visto com eficiencia.

3. Como faco pra tirar o visto?
• Processo todo eletronico - De forma direta vs. despachante – com antecedencia

4. Passagem
• Companhias arereas dividem em ate’ 10x.

• Air Canada (unica-sem visto USA) ou Companhias USA (varias-com visto USA)

5. Depois da primeira parcela, como posso fazer o resto do pagamento?
• Continue pagando pelo site e a cada pagamento, mande o recibo para 

marilisa.uw.canada@hotmail.com

• O total precisa ser quitado pelo menos 1 semana antes do inicio das aulas

Outras Perguntas



Thank You!

Dr. Bruno Silvestre
Associate Professor 

Marilisa Rodrigues
Recruitment Agent
University of Winnipeg

Questions? marilisa.uw.canada@gmail.com

Anytime: marilisa.uw.canada@hotmail.com

Skype: marilisa.uw.canada
Phone: +1-204-930-2752 


