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Estudar inglês é algo fundamental hoje em dia, e fazer um intercâmbio é realmente especial. Pois, ainda que no Brasil existam bons 
professores de inglês, não há a prática do idioma,  que  é  realmente necessária. O intercâmbio proporciona a prática, pois durante 
o intercâmbio convive-se com estudantes do Japão, Coréia,  China,  Colômbia,  Venezuela  e  eles  não  falam  português,  somente  
inglês.  E, estudar direito aqui é algo bem diferente para os que estudam direito no Brasil. Primeiramente, a linguagem é bem formal,  
então  tem-se  mais  uma  oportunidade  de  aprender  o  inglês  mais  formal,  técnico,  que  com  certeza  irá  contribuir 
significativamente para a vida acadêmica e profissional de qualquer estudante, seja de direito ou de  outros    
cursos, e depois, é uma  experiência  acadêmica,  vivencia-se  outro  sistema  jurídico,  com  algumas semelhanças com o sistema 
jurídico do Brasil, mas muitas diferenças; é realmente interessante.  
 
“O  Professor  Ian  Greene  é  um excelente professor.   
É  paciente,  amigável,  disposto,  e procura  me  apresentar  advogados,  juízes,  promotores,  professores  de direito e 
pesquisadores.” 
 
O Professor Ian Greene é um excelente professor. Quando me conheceu, meu apresentou ao sistema jurídico  canadense,  e me  
explicou  algumas  coisas  para  que  eu  compreendesse melhor  as atividades. Me  deu  dois livros que ele mesmo escreveu, e me 
levou para ter algumas aulas na York University. É paciente, amigável, disposto, e procura me apresentar várias pessoas que também 
estudam direito ou que já estudaram direito como  advogados,  juízes,  promotores,  professores  de  direito  e  pesquisadores. É um  
professor bem reconhecido, e é bem atencioso. Me levou nas Cortes para assistir audiências e júris, assisti a vários por dia.  
 
Primeiramente o Professor Ian Greene me deu basicamente uma rápida aula de história do direito, para que eu entendesse o sistema 
jurídico do Canadá. Então, ele me levou para a Provincial Courts, e lá assisti a uma audiência,  e  depois  fui  para  a  York  University,  
aonde  eu participei  de  uma  aula  de  direito.  Na  semana seguinte, acompanhada do Professor, visitei a Superior Courts, e assisti 
a várias audiências. Também na York University, tive a oportunidade de assistir uma palestra com um  Juiz da Supreme Court of 
Canada, e após, assisti a  outra aula  de  direito. E  na  terceira  semana,  fui a  um escritório de advocacia  com  o  Professor Ian 
Greene,  e  logo  após,  fomos  à  clínica  de direito,  que  se  equipara  à  justiça  na  comunidade  do  Brasil.  Essas cl ínicas estão 
localizadas em alguns bairros de Toronto, geralmente nos bairros mais pobres, nos quais vivem pessoas  sem condições  financeiras  
de  conseguir  um  advogado.  Lá,  estudantes  podem  trabalhar,  fazer  um "estágio", sob a supervisão de um advogado, nestas 
clínicas eles trabalham com direito de imigração, direito residencial e direitos trabalhistas. 
 
Não sei escolher o que mais gostei, pois em cada encontro vivenciei atividades bem diferentes, e realmente não sei da qual mais 
gostei.  
 
“ It's  amazing!   
Estou  tendo  a  oportunidade de  ter contato com bons  profissionais,  bons  advogados,  bons professores e bons juízes.” 
 
Os profissionais canadenses ficam curiosos ao saber que sou brasileira e estou no Canadá para aprender sobre o sistema jurídico 
canadense, e então, começamos a trocar informações, eu me informo  sobre  o  sistema  jurídico  canadense  e  eles  se  informam  
sobre  o  sistema  jurídico  brasileiro.  No Canadá o sistema jurídico é o common law, exceto pelo Quebec, e por uma outra cidade 
que, sinceramente, não lembro o nome, mas que também teve forte dominação francesa. Então, para mim, é diferente um país que 
adota o common law, em sua grande parte, mas possui duas cidades que adotam o civil law. E, aprender sobre common law, de   
perto, é um outro universo para quem estuda direito no Brasil, é interessante. 
 
Bom, o Brasil adota o sistema jurídico Civil Law, e o Canadá, em grande parte, Common Law. Então, o Brasil possui  a  Constituição  
Federal  e  inúmeros  códigos  (Código  Civil,  Criminal,  Tributário,  CLT,  etc.)  e  o  Canadá possui  a  'Constitution  Act'.  Assim,  
enquanto  no  Brasil  os  estudantes  de direito  estudam  os  Códigos,  os estudantes  canadenses  estudam  casos  que  já  foram  
julgados  pelas Cortes,  e  com  os  casos,  aprendem  os princípios. Eles fazem 3 anos de faculdade e mais 2 a 3 anos de prática 
jurídica (Law School), então fazem um teste, e se  forem aprovados, são Lawyers (Advogados). E, no Brasil, é necessário 5 anos de  
faculdade, e na faculdades tem-se a prática jurídica como uma das matérias, e log  
o que formado em direito, o estudante faz o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e se aprovado, pode exercer a advocacia. 
 
De um modo geral, foi uma experiência enriquecedora. Além de poder aprender um pouco mais sobre o idioma, é possível aprender 
sobre um sistema jurídico diferente e interessante. Quem tiver a oportunidade, acredito que vale a pena fazer este intercâmbio. 
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