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EDIÇÃO ESPECIAL

Missão Internacional da Abruem no Canadá

Toron to, m ai or ci d ad e d o C an ad á, s erá a tercei ra vi s i tad a pel a C om i ti va d a Abru em
A Missão Internacional da Abruem que visitará oito cidades canadenses acontece entre 15
e 26 de junho deste ano. As cidades visitadas serão Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton,
Guelph, Vancouver, Whistler e Calgary. Ao todo, serão mais de 20 compromissos marcados na
programação preliminar.
A viagem é uma promoção desta associação em conjunto com a UC (Universities Canada)
e a Embaixada do Canadá, com a organização logística da PanAmerican Business.
Visto Canadense
Informamos que haverá, segundo solicitação da Embaixada do Canadá, a necessidade de
pagamento de taxa para a emissão do visto de entrada no Canadá, para todos os integrantes da
comitiva.
O pagamento poderá ser realizado de duas maneiras:
1ª – Depósito bancário na conta:
Titular: Consulado Geral do Canadá em São Paulo
CNPJ 03.765.760/000188
Banco HSBC
Agência 1888
Conta Corrente 0011605
2ª – Pagamento no cartão de crédito
Pagamento de em dólares canadenses (CAD$ 100.00 – cem dólares canadenses) pelo site:
https://eservices.cic.gc.ca/epay/

Os comprovantes deverão ser enviados para o email da Abruem: abruem@gmail.com ou
abruem@abruem.org.br. Segundo informações da Embaixada, os vistos somente serão liberados
após o recebimento do comprovante do pagamento.
Ônibus, Hotéis, e Programação
Com o objetivo de acompanhar a comitiva da ABRUEM nas visitas às instituições locali
zadas em cidades mais próximas, constantes da programação da viagem internacional ao Cana
dá, a ABRUEM, por intermédio da empresa Pan American Business, contratou um ônibus para
o deslocamento da comitiva, preservando o conforto e a segurança nos traslados dos hotéis /
visitas oficiais / aeroporto de saída e chegada e nas viagens descritas no programa. O custo total
desta contratação foi rateado entre o número de inscritos como integrantes da delegação (base
de 20 pessoas).
Os hotéis indicados pela PanAmerican Business serão os hotéis oficiais da delegação, isto é, de onde
sairá e chegará o ônibus contratado para fazer o traslado interno e entre as cidades a serem visitadas. As re
servas devem ser feitas pelos participantes da Comitiva da Abruem. Lembramos que as reservas para o ho
tel de Whistler não podem ser feitas pela internet, e ao fazêla, por telefone, o interessado deve se identificar
como participante do British Columbia Council for International Education (BCCIE) Summer Seminar.
Os participantes da viagem devem chegar a cidade de Montreal até o dia 14 de junho, pois neste dia
às 18 horas haverá uma reunião no hotel oficial para deliberações da missão.
Será importante a observação destes voos/horários para que todos permaneçam juntos, facilitando a
logística de traslado para o aeroporto na saída/chegada, bem como o cumprimento da agenda de trabalhos
no mesmo período da chegada.
Abaixo, os Hotéis Oficiais da Delegação e a Programação Peliminar da Viagem, elaborada pela UC.

HOTÉIS OFICIAIS

1) S= Single/ D= Duplo.
2) A taxa de serviço quando cobrada, não está nos valores acima citados.
3) Os valores são em Dólar Canadense.

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
1 4 DE JUNHO - MONTREAL
Às 1 8h haverá uma reunião no hotel oficial para as
deliberaçoes da Missão.
Encontro com presidente da UC (Universities
Canada) e Presidente do Conselho.
1 5 DE JUNHO - MONTREAL
Université de Quebéc à Montréal (UQAM)
Visita ao campus + mesa redonda e jantar com
reitores da Université de Quebéc
1 6 DE JUNHO - MONTREAL
Visita ao Campus da Université de Montréal
Visita ao campus da McGill University
Ônibus para Ottawa
1 7 DE JUNHO - OTTAWA
Mês redonda no Rideau Hall
Programação cultural – Tour of Parliament Hill
Recepção com o Embaixador do Brasil no
Canadá.
1 8 DE JUNHO – voo para TORONTO
Visita ao campus da Ryerson University, visita à
Digital Media Zone e almoço.
Mesa redonda com universidades e Câmara de
Comércio Brasil- Canadá
Recepção com o Brazilian Consul General in
Toronto
1 9 DE JUNHO – ônibus para HAMILTON
Visita ao campus e almoço na McMaster
University
Ônibus para GUELPH
Visita ao campus e jantar na University of Guelph

20 DE JUNHO – ônibus para NIAGARA
Programa cultural: visita à Niagara Falls
Ônibus para TORONTO
Jantar com Western University Faculty of Medicine
21 DE JUNHO – voo para VANCOUVER
Ônibus para WHISTLER
Presença na abertura do BCCIE Summer Seminar
22 DE JUNHO –WHISTLER
BCCIE Conference
Mesa redonda com reitores da região
23 DE JUNHO – ônibus para VANCOUVER
Visita ao campus da Simon Fraser University
24 DE JUNHO – VANCOUVER
Visita ao campus da University of British Columbia
Encontro na Mitacs
Recepção com o Brazilian Consul General
25 DE JUNHO – voo para CALGARY
University of Calgary - Simpósio com reitores das
universidades regionais
26 DE JUNHO – CALGARY
Visita ao campus da University of Calgary
Programa cultural: visita ao Banff National Park

Jantar de encerramento da Missão
27 DE JUNHO - Volta ao Brasil

