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Why did you choose to study English at McGill?  

Porque você escolheu estudar Inglês na McGill?  

Por muitos anos da minha vida eu estudei Ingles em cursos regulares de idiomas e 
mesmo assim não me sentia verdadeiramente segura para me comunicar. Escolhi a 
McGill por acreditar que uma universidade de renome e e uma escola reconhecida 
como a de Educação continuada fariam a difereça necessária para tornar meu inglês 
intermediário em realmente avançado.  

What do you like about the Intensive English – Language and Culture (IELC) 
Program? 

O que você acha do curso intensivo de Inglês - língua e cultura (IELC)?  

O curso intensivo de inglês da McGill oferece um espaço de aprendizagem sem igual. 
Os professores são extremamente competentes e preparados, o curso pensado e 
estruturado para formar o aluno para a vida, abordando situações reais através de um 
método de ensino realmente eficaz. Dito e feito! Ao terminar os últimos níveis tive a 
certeza de que a McGill foi a escolha certa. 

What is McGill University like? 

Como é a Universidade McGill?  

Imagina um campus no meio de uma cidade onde a cultura e a diversidade é 
efervescente. Agora adiciona uma arquitetura  de 1800 misturada com predios 
modernos. Além disso, circulam pelo campus pessoas do mundo inteiro! Isso é a 
Universidade McGill, um lugar onde todo mundo tem espaço, o diferente é bem vindo. 
Tolerância, integração e harmonia estão sempre presentes.   

What is life like for a student studying in Montreal? What should I know about the 
city? 

Como é a vida de estudante em Montreal? O que eu devo saber sobre a cidade? 

Montreal é considerada a melhor cidade para estudar no mundo. Uma cidade com 
menos de 2 milhões de habitantes que oferece seis diferentes universidades, além das 
inúmeras escolas técnicas, não poderia ser diferente. O ambiente bilingue é um 
adicional com certeza. Poder olhar para o lado em um café e observar duas pessoas 



conversando, cada uma em seu idioma de preferência é surreal. O custo de vida em 
Montreal também é um atrativo. Dentre as cidades Canadenses, com certeza Montreal 
oferece o melhor custo benefício. Interessante lembrar que durante o inverno a cidade 
possui metro que leva à cidade subterrânea e permite fazer praticamente tudo sem 
pisar do lado de for a – importante para uma brasileira. 


