
Cecília de Santarém – Departamento de Antropologia 



Objetivos pessoais. 

● Conhecer a antropologia tal qual 
feita em outro departamento; 

● Desenvolver minhas habilidades 
em língua francesa; 

● Ter contato com novas pessoas, 
culturas e situações. 



 Perfil da Universidade 

● Localizada em Montreal, Quebec, 

Canada; 

●  Está entre as três maiores 

universidades canadenses, tanto 

em número de alunos quanto em 

investimentos em pesquisa. 

Também está entre as cinco 

melhores universidade francófonas 

no mundo; 

●  O idioma oficial é o francês; 

● Departamento de Antropologia faz parte da 
Faculdade de Artes e Ciências; 

● Existe o semestre de outono (setembro a 

dezembro) e o semestre de inverno (janeiro 

a abril). A sessão de verão é livre para os 

estudantes que desejam acelerar seus 

cursos ou fazer trabalhos de campo e 

estágios. 



Departamento de Antropologia 

● São quatro as áreas de especialização do departamento: arqueologia, 
bioantropologia, etnologia e etnolinguística. 

● As disciplinas são divididas em três níveis, 1, 2 e 3, relativos ao ano ideal. 

● A carga de leitura é semelhante a do nosso departamento. Algumas 
disciplinas utilizam apostilas disponíveis nos postos de xerox, outras 
disponibilizam os textos on-line. 

● As aulas têm duração de 3 horas, em quaisquer dos três turnos: 08h30 às 
11h30, 13h às 16h e 16h às 19h. 



Formas de 
avaliação 

● Depende da 
disciplina. Em 
geral, paras as 
disciplinas de nível 
2 e 3, são de dois 
a três trabalhos por 
curso, corrigidos 
por monitores. Os 
professores 
sempre oferecem 
horários para 
consultá-los; 

● As notas finais vão 
de F a A+. Para 
aprovação, é 
preciso um D. 

Créditos obtidos 

● Pedi equivalência 
para as 3 
disciplinas de 
antropologia, pois 
não havia mais 
créditos de 
optativas livres 
disponíveis; 

● Cada uma dessas 
disciplinas 
equivaleu a 4 
créditos. 

 

Disciplinas 
cursadas 

● Etnologia e 
Meio 
Ambiente 

● Autóctones 
doleste 
canadense 

● Antropologia 
dos 
Problemas 
Médicos 

● Francês 
escrito 



Outras informações sobre a UdeM 

● Não tem bandejão. Vale mais a 
pena trazer o almoço de casa, 
pois o restaurante serve apenas o 
prato principal por cerca de 6 
CAD; 

● A biblioteca é bem interessante. 
Durante o final do semestre, 
funciona 24h, 7 dias por semana; 

● Três estações de metrô levam à 
universidade, bem como algumas 
linhas de ônibus e diversas 
ciclovias; 

● Durante o inverno, é possível 
andar por toda a universidade 
sem praticamente sair de lugares 
aquecidos; 



Outras informaçoes sobre a UdeM 
● O SAE – Services aux étudiants – sempre 

organiza atividades interessantes; 
● O CEPSUM, centro de prática de 

esportes, tem diversas modalidades. Mas 
para frequentar a grande maioria das 
atividades, é preciso pagar taxas 
adicionais; 

● São oferecidos excelentes cursos de 
línguas, tanto escrita quanto oral, por uma 
pequena taxa. 

● É possível conseguir residência 
universitária, mas existem taxas. 




