EMERGING LEADERS IN THE AMERICAS PROGRAM (ELAP) 2021

Promovido pelo Governo do Canadá, o Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) oferece bolsas de
estudos para estudantes de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) da América Latina e do Caribe
realizarem intercâmbio em universidades do Canadá. Os estudantes de pós-graduação interessados em participar
do programa devem tramitar suas candidaturas diretamente junto à IES estrangeira. A DRI apenas faz o
intermédio das candidaturas dos alunos da graduação da UFPE.
O valor da bolsa para estudantes de graduação é de aproximadamente CAD 7.200 dólares canadenses.
Para candidatar-se ao ELAP, é necessário que o estudante cumpra os seguintes requisitos de candidatura:
1. Estar regularmente matriculado na UFPE em componentes curriculares no primeiro semestre de 2020 em
curso de Graduação da UFPE que seja ofertado também na instituição canadense ou que seja equivalente
a ele;
2. Ter cursado pelo menos um ano acadêmico na UFPE (estar matriculado a partir do terceiro período) *;
3. Ter média igual ou superior a 7.00 (sete);
4. Apresentar comprovante do idioma do programa a partir do nível intermediário (não serão aceitas
declarações de professor particular, apenas documentação emitida por escola com CNPJ, NLC, Cling ou
exames oficiais);
5. Ser brasileiro, maior de 18 anos;
* O candidato deve estar ciente de que é necessário que ele realize a mobilidade estudantil amparado pelo
acordo de cooperação firmado entre a UFPE e a instituição canadense, e que é necessário que ele retome os
estudos na UFPE após o período no exterior, conforme disposições explícitas no site oficial das bolsas ELAP. O
estudante não pode, portanto, concluir seu curso na UFPE antes de usufruir da bolsa ELAP.

Os alunos de graduação que atendam aos requisitos listados acima e que tenham interesse em candidatar-se
para a Bolsa ELAP devem primeiro ler as informações referentes à Bolsa no site do Governo Canadense. Após a
leitura, devem escolher, dentre as universidades listadas abaixo, apenas uma universidade de seu interesse.
Após a escolha, devem verificar no site da instituição quais os prazos e procedimentos para nomeação / aplicação
da instituição, já que todas têm procedimentos e formulários próprios. Como a aplicação para a instituição
canadense é diferente da aplicação para a Bolsa ELAP, os alunos devem verificar, também no site da instituição,
os procedimentos para aplicar à Bolsa. Além dos documentos solicitados pelo governo canadense, os alunos
devem enviar os formulários e outros documentos eventualmente solicitados pela instituição de destino.
A nomeação pela UFPE não gera expectativa de direito à bolsa. A IES canadense é que realiza a tramitação de
candidatura do estudante junto ao governo canadense.

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
A DRI realizou uma consulta prévia aos parceiros do Canadá e disponibiliza abaixo uma relação contendo as vagas
e prazos para candidatura.
Research Internships
Sem limite de vagas, necessitam de aceitação e indicação por professor da IES estrangeira.
Instituição
Polytechnique
Montréal

Programa
Research Internship
Program

Prazo
Sem prazo

École de
Technologie
Supérieure
(ETS)

Research internships
supported by ETS
professors, in the
framework of their
research
collaborations with
UFPE's professors

15 de março
(internal deadline
for the professors to
submit student’s
application)
Prazo de
candidatura na DRI:
10/03

Université
Laval

University of
Ontario
Institute of
Technology

Research – Visiting
Scholar program

26 de fevereiro
(prazo interno final
para o professor da
ULaval indicar o
estudante)
Prazo de
candidatura na DRI:
25/02
15 de março
Prazo de
candidatura na DRI:
10/03

Outras informações
No official English/French language proficiency
certificate is required. However, students must have
attained a competency sufficient to succeed in
university-level assignments in English or in French
Interested students are encouraged to reach out to
some of ETS professors by looking at this expertise
page
(https://www.etsmtl.ca/en/research/Professors) and
also by browsing the different labs and research chairs
(https://www.etsmtl.ca/en/research/chairs-andlabs). They should reach out to a limited number of
professor but with a detailed message of why their
research subjects interest them and describing their
profile
O estudante deve entrar em contato pessoalmente
com um professor da ULaval que vai aceitar recebê-lo
para desenvolver a pesquisa/estágio e fazer a
indicação ao escritório internacional da ULaval

Visiting scholars must be recommended by a faculty
member who will act as the host supervisor.

Programa Acadêmico
Os programas acadêmicos estão disponíveis apenas aos estudantes de Engenharia, já que a Polytechnique
Montréal é uma instituição dedicada exclusivamente aos cursos da área.
Nível

Programa
Site

Prazo de
candidatura

Vagas

Outras informações

English proficiency : Although no official English
language proficiency certificate is required, students
must have attained a competency sufficient to succeed
in university-level engineering courses and
assignments in English. Recommended levels: IELTS
(academic training), 6.5 (no portion of test results
below 5.5) / TOEFL (paper-based): 575 (minimum of
4.5 on the written portion) / TOEFL (the Internetbased): 90 (minimum of 20 on the written portion).
Programme
Prazo de
Sem
Exigence en français: La langue d’enseignement est le
d’échanges
candidatura
limite
français. Une attestation officielle du niveau de
internationaux
na DRI: 10/03
français n’est pas obligatoire. Toutefois, les étudiants
(Francês)
devraient avoir au minimum un niveau intermédiaire,
Link
équivalent à 785/990 au Test de Français international
(TFI) ou au niveau B2 du cadre de référence européen.
De bonnes compétences en anglais sont
recommandées, car plusieurs outils de référence sont
en anglais.
Outras informações: STUDENTS SEEKING AN ELAP SCHOLARSHIP MUST:
1. Apply separately to the ELAP scholarship and to ONE of the above Polytechnique’s program;
2. Mention clearly in their Polytechnique Montréal program application that they are also applying to the
ELAP program.
3. Follow the application procedure for the ELAP scholarship available on our website;
See: https://www.polymtl.ca/point/en/travel-and-exchange-bursaries under 1) Foreign Students and 2) ELAP
scholarships
4. Send their applications for the ELAP scholarship before MARCH 23, 2021, at point@polymtl.ca with ELAP
2021-2021_Name of the candidate in the subject.

Graduação

Polytechnique Montréal

International
Thematic Clusters
in Engineering
(English)

Prazo de
candidatura
na DRI: 10/03

5*

* O critério utilizado pela DRI para preenchimento das vagas do programa será exclusivamente a média geral do
estudante. Os candidatos com as cinco maiores médias gerais serão indicados à IES estrangeira para concorrer à
bolsa ELAP.
Inscrição – Programas Acadêmicos de Engenharia
Para candidatar-se, o estudante deve preencher o formulário disponível nesse link e enviar um e-mail para o
endereço divulgacao.dri@ufpe.br (com cópia para o e-mail secci@ufpe.br) até a data limite informada na tabela
acima, enviando a documentação necessária para comprovar que está apto a participar do programa. A
mensagem deve conter a informação "Inscrição para o ELAP" no campo referente ao "assunto" e deve conter a
seguinte documentação:
1. Histórico escolar atualizado (pode ser emitido pelo Sig@);
2. Aproveitamento acadêmico atualizado registrado pelo SIG@;
3. Comprovante de proficiência de nível intermediário no idioma do programa ao qual o estudante está se
candidatando (não serão aceitas declarações de professor particular)
4. Comprovante de matrícula no semestre corrente (20.1)
Inscrições sem a documentação completa, com comprovante de idioma em desacordo com o especificado,
enviadas por qualquer meio que não seja o e-mail informado acima ou fora do prazo de inscrição serão
desconsideradas.

A DRI vai enviar a todos os estudantes que pretendem candidatar-se ao Programme d’échanges internationaux
(Francês) e que atendam aos requisitos de participação o comprovante de matrícula em inglês e a cópia do
convênio com a IES canadense (documentos solicitados pelo programa ELAP), já que o mesmo não possui limite
de vagas.
Os estudantes que se candidatarem ao International Thematic Clusters in Engineering (English) terão os dados
compilados e, até o dia 12 de março, serão enviados aos estudantes com as 5 maiores médias os comprovantes
de matrícula em inglês e a cópia do convênio com a Polytechnique de Montreal para que procedam com a
candidatura.
A DRI realizará a indicação de todos estudantes da modalidade Programa Acadêmico à Polytechnique de
Montreal no dia 12 de março.
O envio da documentação de candidatura ao ELAP e à IES estrangeira após a realização da indicação pela DRI, no
formato requerido pela IES de destino, é de responsabilidade do estudante, que deve observar os prazos da
instituição. A DRI não se responsabilizará por documentos que faltem ou por envios fora do prazo.
Inscrição – Research Internship
Para candidatar-se, o estudante deve preencher o formulário disponível nesse link e enviar um e-mail para o
endereço divulgacao.dri@ufpe.br (com cópia para o e-mail secci@ufpe.br) até a data limite informada na tabela
acima, enviando a documentação necessária para comprovar que está apto a participar do programa. A
mensagem deve conter a informação "Inscrição para o ELAP" no campo referente ao "assunto" e deve conter a
seguinte documentação:
1. Histórico escolar atualizado (pode ser emitido pelo Sig@);
2. Aproveitamento acadêmico atualizado registrado pelo SIG@;
3. Comprovante de proficiência de nível intermediário no idioma do programa ao qual o estudante está se
candidatando (não serão aceitas declarações de professor particular)
4. Comprovante de matrícula no semestre corrente (20.1)
Inscrições sem a documentação completa, com comprovante de idioma em desacordo com o especificado,
enviadas por qualquer meio que não seja o e-mail informado acima ou fora do prazo de inscrição serão
desconsideradas.
A DRI vai enviar a todos os estudantes que pretendem candidatar-se ao Research Internship e que atendam aos
requisitos de participação o comprovante de matrícula em inglês e a cópia do convênio com a IES canadense
(documentos solicitados pelo programa ELAP), já que os mesmos não possuem limite de vagas.
As candidaturas da modalidade Research Internship são enviadas pelos professores canadenses aos escritórios
internacionais das instituições às quais pertencem, portanto os estudantes devem entrar em contato direto com
os professores que os aceitarem para saber como proceder em relação ao envio da documentação.
O envio da documentação de candidatura ao ELAP e à IES estrangeira, no formato requerido pela IES de destino,
é de responsabilidade do estudante, que deve observar os prazos de cada instituição. A DRI não se
responsabilizará por documentos que faltem ou por envios fora do prazo.

Documentação solicitada pelo ELAP
A título de informação, a DRI lista abaixo os documentos necessários para candidatura à bolsa ELAP, segundo o
site oficial do programa:
1. Prova de nacionalidade: cópia do passaporte ou documento de identidade (RG) válidos;
2. Comprovante de matrícula**: uma carta emitida pela DRI, em papel timbrado e em inglês, confirmando
que o candidato está regularmente matriculado na UFPE;
3. Carta de intenção do candidato: uma carta em inglês, ou francês, descrevendo a natureza dos
estudos/pesquisa a serem realizados, explicando os motivos para estudar no Canadá e descrevendo a
escolha pela instituição de acolhimento/programa/supervisor. O candidato também deve indicar como o
programa de estudo proposto vai se relacionar com sua carreira futura (máximo de uma página);
4. Carta de apoio emitida pela UFPE: uma carta (papel timbrado), em inglês ou francês, redigida por um
professor do candidato explicando a natureza do estudo e como o candidato e a universidade se
beneficiarão do programa ELAP (máximo de uma página);
5. (Para alunos da pós-graduação) Carta-convite do supervisor canadense: uma carta (timbrada), em inglês
ou francês, indicando a disponibilidade do professor em apoiar e dar monitoria ao candidato. A carta deve
demonstrar de que maneira a instituição canadense, o supervisor e seus colegas irão se beneficiar deste
intercâmbio (máximo de uma página);
6. Cópia assinada do acordo bilateral entre a UFPE e a universidade canadense**. A DRI enviará esse
documento ao candidato junto com o comprovante de matrícula em inglês.
7. Termo de privacidade: uma cópia do termo de privacidade para participantes não canadenses
disponibilizado no site do ELAP, datada e assinada pelo candidato.
O candidato deve apresentar ainda o comprovante de proficiência exigido pela instituição de destino. Dúvidas
sobre o documento a ser apresentado devem ser sanadas diretamente com a IES estrangeira, por e-mail.
Quaisquer dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela DRI.

Errata 01, em 01/03/2021
Modificar a redação do item 4 dos requisitos de candidatura de:

“Apresentar comprovante do idioma do programa a partir do nível intermediário (não serão aceitas declarações
de professor particular)” para “Apresentar comprovante do idioma do programa a partir do nível intermediário
(não serão aceitas declarações de professor particular, apenas documentação emitida por escola com CNPJ, NLC,
Cling ou exames oficiais)”

A alteração foi feita para adequar os requisitos aos demais editais da DRI.
Acrescentar o seguinte adendo aos requisitos de candidatura:
* O candidato deve estar ciente de que é necessário que ele realize a mobilidade estudantil amparado pelo acordo
de cooperação firmado entre a UFPE e a instituição canadense, e que é necessário que ele retome os estudos na
UFPE após o período no exterior, conforme disposições explícitas no site oficial das bolsas ELAP. O estudante
não pode, portanto, concluir seu curso na UFPE antes de usufruir da bolsa ELAP.
Acrescentar o seguinte item ao final do edital:
Quaisquer dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela DRI.

