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Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais divulga: 
Bolsas de estudo e pesquisa no Canadá têm inscrições abertas para 2019/2020 

 

Em 2009, o Governo do Canadá anunciou o Programa de Líderes Emergentes nas 

Américas (ELAP - Emerging Leaders in the Americas Program) para apoiar o 

desenvolvimento do capital humano e a próxima geração de líderes nas Américas, ao 

mesmo tempo em que fortalece os vínculos entre instituições pós-secundárias no 

Canadá, América Latina e Caribe. 

As bolsas de estudo, mais de 400 concedidas anualmente, também promovem os 

objetivos do Canadá para as Américas: governança democrática e responsável, direitos 

humanos, meio ambiente, diversidade e povos indígenas. 

O ELAP está com inscrições abertas para bolsas de estudo ou pesquisa no Canadá para 
acadêmicos de graduação, mestrado e doutorado. O valor da bolsa concedida depende 
da duração e do nível de estudo. Para estudantes de graduação ou pós-graduação, o 
valor da bolsa é de C$ 7.200 por um período mínimo de quatro meses ou um período 
acadêmico de estudo ou pesquisa; e C$ 9.700 para alunos de pós-graduação (mestrado e 
doutorado) por um período de cinco a seis meses de estudo ou pesquisa.  

A UPF, por meio da Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais, através 
do Memorando de Entendimento (MOU) com a Lakehead University, fará o 
encaminhamento da candidatura dos acadêmicos para as bolsas da edição 2019-2020. 
Para concorrer, o aluno precisa estar matriculado regularmente na UPF. 

Os alunos interessados devem protocolar a documentação, abaixo listada, na Central de 
Atendimento ao Aluno, impreterivelmente até 10 de março de 2019.  

1. Comprovante de cidadania (cópia do passaporte com data válida); 
2. Atestado de vínculo com percentual (solicitar na CAA) - em português; 
3. Carta de intenção do candidato - em inglês ou francês; 
4. Carta de apoio da instituição de origem (solicitar ao coordenador ou um 

professor do curso) - em inglês ou francês; 
5. Carta-convite do supervisor canadense (apenas para estudantes de pós-

graduação) - em inglês ou francês; 
6. Cópia assinada do Memorando de Entendimento ou Acordo com a instituição 

parceira*; 
7. Declaração de Privacidade: datada e assinada pelo candidato. Acesse em 

(https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/notice-
enonce.aspx?lang=eng); 

8. Formulário de candidatura ELAP. 
*MOU será incluído na documentação pela AAII. 

 

Mais informações sobre a Bolsa podem ser encontradas no link abaixo: 

https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-

pfla.aspx?lang=eng 
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