
A SILA tem a missão de proporcionar aos 
interessados em estudar e vivenciar uma 
cultura estrangeira o melhor serviço em 
intercâmbio. Viver e estudar em outro país é 
estimulante, grati�cante e, 
indiscutivelmente, uma experiência pessoal 
e/ou pro�ssional recompensadora. Além de 
ampliar, desenvolver e praticar o 
conhecimento adquirido, em um país 
estrangeiro, o estudante através do 
aprendizado da língua estabelece um 
vínculo com a cultura local. A SILA oferece 
um serviço diferenciado, do início ao �nal do 
seu Intercâmbio.
 

NOSSA PROMESSA POR QUE INTERCÂMBIO 
COM A SILA?

Somos uma empresa Canadense especializada 
no atendimento para Estudantes Internacionais. 
Oferecemos os melhores cursos:

• Idioma (Inglês e Francês);
• Vocacionais (Colleges);
• Graduação;
• Pós-Graduação; 
• High-School (Ensino Médio); 
• Estudo e Trabalho no Canadá.

Trabalhamos, em parceria, com as melhores 
instituições de ensino no Canadá, objetivando a 
qualidade e a plena satisfação dos nossos clientes.

 

120 Eglinton Ave. East – 11th. Floor
Toronto, Ontario

+1 (855) 347-SILA (7452)
+1 (647) 347-SILA (7452)

sila@silaintercambio.com

www.silaintercambio.com



BEM VINDO À SILA!

Não há melhor lugar para iniciar 
seu intercâmbio do que na SILA, 
com sede em Toronto, Canadá e 
escritórios também no Brasil.

Nossa equipe está aqui para 
ajudá-lo em cada passo. Vamos 
guiá-lo através do processo de 
admissão e orientá-lo a 
estabelecer suas metas 
acadêmicas e pessoais durante 
sua estadia num país estrangeiro.

A SILA OFERECE OS 
SEGUINTES SERVIÇOS:

• Recepção no Aeroporto - Oferecemos um 
serviço  de transfer do aeroporto até o local 
de sua estadia.

• Acomodação - Oferecemos um serviço 
seletivo de acomodação que atenderá as 
suas necessidades: casa de família, 
dormitório estudantil, hostels e hotéis que 
irão ajudá-lo a se inserir na cultura 
canadense.

• Seguro Saúde - Oferecemos seguro saúde 
para emergências com uma empresa 
canadense especializada.

• Visita periódica na sua escola para 
acompanhar o seu desenvolvimento.

• Orientação no seu primeiro dia útil após a sua 
chegada no Canadá, no nosso escritório em 
Toronto com informações sobre compras em 
outlets, passeios, hábitos culturais, regras de 
homestays e da sua escola, auxílio para você 
comprar o seu telefone ou SIM card, assistência 
na troca de dólares, abertura de conta bancária, 
compra do seu metropass, ajuda nos trâmites 
com a seguradora, etc.

• Suporte  e/ou acompanhamento por um 
membro da nossa equipe em casos de urgência.

• Acesso a pacotes turísticos com desconto 
exclusivos para clientes da SILA Intercâmbio.

• Cursos de Idiomas - Venha aprender um novo 
idioma e conhecer uma nova cultura. 
Oferecemos pacotes com os melhores preços 
nas melhores Escolas de Idiomas do Canadá, 
com duração do curso de acordo com a  
necessidade do intercambista. 

• Fazendo intercâmbio com a SILA você poderá 
estudar em qualquer província do Canadá e 
tambem na Europa e nos Estados Unidos.

Com a excelência dos seus serviços a SILA 
reafirma seu compromisso em oferecer o que há 
de melhor em intercâmbio.


