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1. Introdução 
Este guia foi criado baseado na experiência de diversos estudantes que participaram do 
programa Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP). Nada mais é do que uma 
coleção de experiências e dicas descritas por muitos estudantes que participaram deste 
extraordinário programa.  
 
Desde de 2009, o governo canadense tem oferecido o ELAP para apoiar estudos acadêmicos, 
especialmente relacionados aos campos científicos que tratam da governança política e que 
incentivam o desenvolvimento do capital humano que integra a próxima geração de líderes nas 
Américas, além de, ao mesmo tempo, estreitar as conexões entre as instituições de graduação 
e pós-graduação no Canadá e na América Latina e Caribe. Mais de 400 bolsas são dadas a 
estudantes Latino Americanos todos os anos, resultando em um total de mais de 3000 bolsas 
desde sua criação.  
 
Maiores informações sobre o programa podem ser encontradas no site: 
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx   

2. Preparando-se para o Programa ELAP  
 

Dicas de Quem Já Foi – Felipe Goloro Alves  
“Meu primeiro contato com o ELAP foi através do anúncio da Assessoria de Relações 
Externas da Unesp no primeiro semestre de 2009, informando que as inscrições 
estavam abertas para participar do programa no ano seguinte. O que me chamou 
bastante atenção foi a possibilidade de uma bolsa para o nível de graduação, já que no 
momento estava cursando o terceiro ano de Relações Internacionais e, além disso, 
estava também desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre a política externa do 
Canadá.  Depois de passar quase um mês preparando todos os documentos 
solicitados, tive o retorno em julho de 2009 informando que minha proposta havia sido 
aceita. A instituição em questão foi a University of New Brunswick na costa leste do 
Canadá, onde cursei o “winter term” de 2010.” 

 
O primeiro contato que alunos têm com o programa ELAP normalmente é através da 
divulgação feita pelas instituições de ensino, juntamente com o Departamento de Relações 
Acadêmicas da Embaixada do Canadá. O ELAP atrai muito interesse por ser uma das bolsas 
que possibilita que estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de humanas, exatas e 
biológicas participem do processo seletivo. 
  
Ao tomar conhecimento do programa, é comum que os alunos pesquisem informações pelo 
website de Bolsas Internacionais do Governo do Canadá (http://www.scholarships-
bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng) para se inteirar 
do processo seletivo. No entanto, as informações do site são direcionadas para as instituições 
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canadenses que receberão os estudantes e possui poucas informações de como os 
interessados devem proceder para se inscrever. No site da Rede Alumni 
(http://alumnicanadabrasil.org/pt/goelap/) estão disponíveis entrevistas com ex-bolsistas do 
programa ELAP.   
 
Na realidade, na maioria dos casos, uma maneira eficaz de ficar a par do processo de inscrição 
é procurar ajuda na Coordenadoria de Assuntos Internacionais de sua universidade brasileira. 
Normalmente, estas organizações possuem contato com os responsáveis pela seleção do 
ELAP e podem buscar informações complementares via e-mail. É um processo em que há um 
diálogo entre sua universidade, o grupo de coordenação do ELAP e as universidades 
canadenses pelas quais você teria interesse em estudar. Vale ressaltar que o estudante deve 
buscar as informações de maneira autônoma, caso a universidade em que está matriculado 
não tenha informações a respeito da bolsa e/ou possíveis convênios com instituições 
canadenses. 
 
Durante a preparação para a inscrição no processo seletivo, identifique uma universidade que 
possua um programa em sua área de estudo e que vá de encontro com sua pesquisa, nos 
casos de pós-graduação. Este tem sido um dos principais fatores de aprovação no programa: a 
convergência entre os objetivos do aluno ou o projeto de pesquisa que já está sendo 
desenvolvido e a temática selecionada pelo programa como prioridade para o ano em questão.  

Requisitos para Participar do Programa 
 
O candidato deve estar regularmente matriculado em um curso de graduação ou pós-
graduação em uma universidade brasileira que tenha convênio com universidades canadenses 
(sempre importante, mas obrigatório apenas nos casos de graduação) – para os pós-
graduandos, o candidato deve estar desenvolvendo alguma pesquisa que se enquadre nas 
áreas prioritárias do programa.  
 
Em termos de graduação, o trâmite é dirigido às instituições universitárias brasileiras. No caso 
da pós-graduação (mestrado ou doutorado), o trâmite parte da indicação de um professor 
canadense, se comprometendo a fazer parte do programa com o aluno-pesquisador.  
 
É importante notar, portanto, que é a sua universidade ou a universidade canadense que deve 
recomendá-lo para a bolsa, enviando todo o material necessário para a sua aplicação para o 
comitê do ELAP, no Canadá.  
 
Como a experiência das universidades canadenses com a bolsa é comumente maior do que a 
das universidades brasileiras (até mesmo pelo contato com estudantes-pesquisadores de toda 
a América Latina e Caribe), é mais indicado para os pós-graduandos que contatem o 
responsável pelo atendimento de estudantes internacionais na instituição canadense para que 
o orientador indique os pontos de atenção, tais como cartas indispensáveis ao dossiê, o 
cronograma das demandas do processo seletivo e resultados. No caso dos alunos de 
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graduação, se sua universidade brasileira não tiver todas as informações necessárias, também 
é válido entrar em contato com a universidade canadense desejada. 
 
É interessante que os estudantes de graduação e pós-graduação candidatos ao programa 
contatem o professor canadense que poderá recebê-los via e-mail, desenvolvendo um diálogo 
entre o pesquisador canadense em universidades parceiras e o escritório internacional de sua 
universidade.  
 
A partir da aceitação do aluno ao programa, além do professor e/ou da universidade 
canadense, é importante atentar a preparação do processo para o visto canadense, ocasião 
em que uma consulta à despachante pode ser uma facilidade para os que não residem em São 
Paulo - muito embora, não seja uma obrigatoriedade. No caso do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Brasília, existe o Centro VAC, que ajuda na realização desse serviço. 
 
Com relação ao visto, este pode variar entre Study Permit e Work Permit, dependendo de cada 
caso. Para mais informações, acesse o site do governo canadense (http://www.cic.gc.ca/). Para 
a província de Québec, vale a pena verificar se o Certificado de Admissão para o trabalho no 
Québec (CAQ) é necessário. 

Prazos que Requerem Atenção Especial 
 

Dicas de Quem Já Foi – Elisângela Rodrigues Carrijo. 
“Uma professora do Canadá apresentou um livro na minha Universidade no Brasil e, 
após assisti-la, me apresentei a ela e comentei brevemente sobre minha pesquisa de 
mestrado, quando a professora prontamente me deu seu cartão de visita. Na sequência 
desse primeiro contato, meu professor do Brasil incentivou-me a manter contato com a 
professora do Canadá e ainda a propor um intercâmbio acadêmico. Por conseguinte, 
entrevistas foram dispensadas e se iniciou uma troca de e-mails que possibilitou uma 
aprendizagem conjunta (minha e dos professores) sobre o processo de seleção ELAP.” 

 
No caso da graduação, quem inscreve o aluno no processo de seleção é a própria universidade 
brasileira, que deve ter um vínculo com a universidade canadense escolhida. Já na pós-
graduação, o contato entre professores orientadores no Brasil e no Canadá é a principal peça 
para o acordo de cooperação.  
 
O interesse institucional ou do tutor, no caso do estágio de mestrado, é o ponto de partida para 
programar o período de aplicação da bolsa ELAP. De maneira geral, o cronograma de seleção 
funciona em um ciclo de seis meses. Por exemplo, para o período estudantil do outono/inverno, 
o período de inscrições ocorre na primavera e os resultados são divulgados no verão. 
Esclarecendo: entre fevereiro e abril, o edital está aberto com previsão de resultado do 
processo seletivo no mês de julho. Em caso de aprovação, é possível optar pelo período de 
estágio, sendo eles o Fall ou Winter Term (começando em setembro ou janeiro do ano 
seguinte). 
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De qualquer forma, é necessário se informar se a sua universidade possui um processo interno 
para a seleção de intercambistas (especialmente para este programa) e, se for o caso, quando 
ele começa e termina. O prazo final de inscrição para o processo seletivo dentro da faculdade 
no Brasil é algo que necessita de especial atenção do candidato, já que outros procedimentos 
são realizados diretamente pela instituição no Canadá.  
 
Por isso, um outro prazo também importante é o da aprovação do intercâmbio pelo Conselho 
de Curso. Esta não é uma solicitação do programa ELAP, mas, sim, uma adequação para a 
validação das matérias aqui no Brasil e para deixar a vaga na universidade em suspenso. Esse 
procedimento varia muito de uma instituição para outra. O mais importante é verificar o 
procedimento com o órgão responsável por essa autorização e checar se alguma aprovação é 
realmente necessária para seu caso.  
 
Tenha em vista que o procedimento de aprovação de intercâmbio deverá ser feito antes da 
viagem, pois é muito mais fácil resolver pendências ainda estando na universidade brasileira. 
Como é um procedimento que muitas vezes não é listado como pré-requisito, é relativamente 
comum ver pessoas fazerem o intercâmbio sem solicitar as aprovações e depois terem 
problemas com a burocracia para validação das matérias que cursaram no exterior. 
 
Algumas universidades exigem o TOEFL/IELTS para a língua inglesa ou TFI para a língua 
francesa. É interessante ficar atento aos prazos e às localidades de aplicação da prova.  
 
Caso não haja processo em vias de seleção para o ano de sua demanda, sugere-se enviar e-
mail para a universidade canadense questionando sobre o interesse no convênio e 
acompanhar o diálogo iniciado junto ao setor de Relações Internacionais da Universidade 
Brasileira. 
 
Enquanto se aguarda o resultado da seleção, é interessante se inteirar também dos prazos 
relacionados com a requisição do visto, providenciar a documentação necessária e pesquisar 
informações sobre as atividades que o visto permite durante a estadia no Canadá.  
 
Após ser aprovado no programa, é importante ficar atento às datas limites da sua universidade 
canadense para poder se inscrever nas aulas que pretende cursar durante o semestre, 
inclusive aulas de língua estrangeira, e para conseguir outros benefícios interessantes na 
universidade.  
 
Em caso de trabalho de campo, é importante atentar aos prazos importantes para a obtenção 
de aprovações (como as do comitê de ética), de forma a evitar prejuízos ao planejamento. 
Normalmente, as universidades canadenses são muito corretas, seguindo critérios e prazos 
específicos, além de oferecerem informações detalhadas e recomendações por e-mail. Se sua 
universidade canadense de destino não mencionar este tipo de prazo, é válido enviar um e-mail 
para se informar destas datas e não perder nenhum prazo importante. 
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Inscrição e Processo de Seleção  
 

Dicas de Quem Já Foi – Carla Renata Souza  
“Um professor do Canadá enviou a uma professora do programa de pós-graduação do 
qual fazia parte uma solicitação de um aluno que preenchesse os requisitos iniciais para 
a pesquisa em questão, a ser desenvolvida primeiro no Brasil e depois no Canadá. 
Dessa forma, meu processo começou com uma entrevista com a professora brasileira, 
outra com a professora canadense. Depois disso, pude enviar toda a minha 
documentação para a professora canadense, que foi quem deu entrada dos 
documentos para o pedido da bolsa ELAP.” 

 
Muito embora, em linhas gerais, o processo de seleção do ELAP seja bem direto, experiências 
como a da Carla indicam possibilidades acadêmicas focadas em produções científicas mais 
amplas, com interesse em publicação em congressos ou revistas científicas. O mais comum é 
que os estudantes se interessem pelo programa através de um anúncio, façam então sua 
proposta de pesquisa e algumas entrevistas com o potencial supervisor na universidade em 
que querem estudar no Canadá. O processo, assim, se desenrola a partir de uma das 
universidades canadenses, que submete a proposta de pesquisa em nome do aluno.  
 
De modo geral, os candidatos devem fornecer uma carta de interesse, uma carta de aceitação 
do professor orientador no Canadá e referência de convênio entre as Universidades (este 
último para a graduação).  
 
No caso da graduação, pode ser que haja um processo pré-seletivo dentro da universidade 
brasileira para que seja decidido qual(is) aluno(s) será(ão) selecionado(s) para participar do 
processo canadense. Se for assim em sua universidade brasileira, fique atento para preencher 
todos os requisitos identificados por ela e apresentar todos os documentos necessários (que 
podem ser diferentes do processo canadense).  
 
Neste processo de pré-seleção, não se esqueça de se mostrar capaz de representar sua 
universidade no exterior e justificar como essa experiência pode mudar sua graduação ao ser 
entrevistado. Se não preencher algum requisito solicitado por sua universidade de origem, 
tenha uma ótima justificativa para tal pois, mesmo assim, você poderá ser qualificado para 
participar do processo canadense – muitas vezes, os processos internos de seleção de 
universidades brasileiras são até mesmo mais exigentes que o do governo do Canadá na hora 
de selecionar seus alunos.  
 
Após aprovado no processo de pré-seleção, o candidato deve enviar, por meio de sua 
universidade brasileira, uma carta de interesse e currículo. Além disso, o futuro intercambista 
deve preencher um modelo de inscrição do Governo do Canadá (GSEP). No GSEP, é 
importante que você escreva sobre você, como imagina que a experiência vai agregar à sua 
vida e detalhes de como isso deve acontecer.  
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Mantenha sempre contato com o departamento de intercâmbio de sua universidade brasileira 
para acompanhar o processo e se informar sobre o envio de seu material de aplicação. É 
interessante notar que, por causa de parcerias já existentes entre sua instituição e 
universidades canadenses, o candidato pode não ter muita liberdade na escolha da 
universidade para onde vai fazer o intercâmbio.  
 
Em alguns casos específicos, pode ser que, durante todo o processo de inscrição, não haja 
nenhum contato do candidato com a instituição de ensino do Canadá, nem mesmo com um 
professor local. Nesses casos, a interação é sempre feita pelo departamento de intercâmbio da 
universidade no Brasil, sendo o primeiro contato da universidade canadense feito apenas 
depois que o candidato consegue a aprovação oficial da bolsa. 
 
Quando há a exigência de comprovação de proficiência em inglês, pode-se tirar o certificado 
IELTS ou TOELF IBT e também utilizar o histórico escolar, se este tiver sido feito em um High 
School de língua inglesa. Essa informação é claramente descrita no próprio formulário de 
inscrição. 
 
Em caso de solicitação da comprovação de proficiência em francês, a indicação reconhecida é 
o teste de francês internacional (TFI), disponível em http://www.etscanada.ca/, havendo 
também contatos possíveis para agendar o teste: 
 

Educational Testing Service Canada Bureau du Québec:  
265, ch. de la Grande-Côte  
Rosemère (Québec) J7A 1J2  
Tél.: (514) 207-4939  
1-877-970-2209 • quebec@etsglobal.org  

 
Siège social au Canada  
212-133 Princess Street  
Kingston, ON K7L 1A8  
Tél.: 1-800-615-8666 • information@etsglobal.org .  

 
No caso do teste em francês, o mesmo pode ser realizado após a chegada no Canada. 
 
A inscrição exige também outros documentos específicos (por exemplo, Proof of Full-Time 
Enrolment e Letter of Support from the Home Institution). Em muitos casos, a universidade não 
tem estes formulários disponíveis em inglês ou no formato desejado. Esse procedimento pode 
ser realizado de duas maneiras, sendo uma a realização de uma tradução juramentada dos 
documentos originais em português expedidos pela universidade brasileira ou, em certos 
casos, você mesmo pode redigir as cartas de acordo com as especificações do programa e 
apresentá-las ao seu coordenador do curso para que ele, após análise e aprovação, possa 
assiná-las e timbrá-las. 
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Além disso, o candidato deverá apresentar-se muito bem na Letter of Intent. Muitas vezes, esta 
será a única oportunidade do candidato de defender sua candidatura, tendo em vista que em 
muitos casos não há nenhuma entrevista com um representante da universidade canadense. 
Na carta dos pós-graduandos não deverão faltar a apresentação do projeto de pesquisa do 
aluno, o motivo do interesse para estudar no Canadá, como esse programa irá ajudar no 
desenvolvimento da pesquisa e um possível esboço de cronograma ou matérias a serem 
cursadas quando estiver no Canadá. Tudo isso também deverá ser feito levando em 
consideração os temas prioritários do programa no ano em questão. 
 
Diferentemente dos estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação não passam pelo 
processo de entrevistas. Estes apenas preenchem sua proposta de estudo (GSEP), juntamente 
com os outros documentos necessários supracitados, e os deixam sob a responsabilidade de 
sua universidade brasileira, que deve enviá-los até a data-limite para a universidade canadense 
que fará a inscrição. 
 
Foi mencionado em nossas discussões que em alguns casos, como o de estudantes de pós-
graduação com visto de trabalho, existem restrições de onde você pode atuar - às vezes o 
trabalho é limitado à universidade onde se está estudando. É possível que você seja restrito a 
se matricular em determinados cursos e matérias.  Verifique e investigue as condições de seu 
visto de trabalho com o Consulado e limitações acadêmicas com a universidade onde você irá 
estudar.  
 
Pode parecer desnecessário lembrar, mas um item essencial é certificar-se que todos os 
documentos solicitados estão sendo enviados. Isso porque alguns alunos deixam de enviar 
algum tipo de documento ou carta pelo simples fato de que a universidade no Brasil não tinha 
um modelo ou porque ninguém o tinha feito antes, julgando assim desnecessário o envio. 

3. Participando do Programa ELAP  
 

Dicas de Quem Já Foi – Maysa Brum 
“Minha seleção para o ELAP foi tranquila. Mandei minha proposta e tive duas 
entrevistas pelo skype com meu supervisor da Universidade de Manitoba. A experiência 
foi fantástica.” 

 
Ser aceito é somente o primeiro passo do programa ELAP. Confira quais são os principais itens 
para que você possa completar o programa com sucesso.  
 
O programa ELAP é uma experiência maravilhosa. Além das atividades da universidade que 
está lhe acolhendo, alunos de pós-graduação poderão ser selecionados para participar do 
Study Tour em Ottawa (http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/news-
nouvelles/2016/2016-03-07.aspx?lang=eng , http://www.scholarships-
bourses.gc.ca/scholarships-bourses/news-nouvelles/2015/2015-04-27.aspx?lang=eng). 
Durante uma semana, os ELAPers assistem palestras sobre assuntos como política, 
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democracia e legislação do Canadá, além de visitar pontos importantes da capital canadense, 
como o Parlamento e a Suprema Corte.  
 
Ao final do programa, você também terá a oportunidade de viajar por conta própria para outras 
províncias e criar uma rede de pesquisadores de outras universidades, enriquecendo, 
consideravelmente, sua pesquisa acadêmica.  
 
Há ainda a possibilidade de uma viagem de estudo para os pesquisadores em nível de 
mestrado patrocinada pelo escritório canadense de educação internacional para reunir os 
diversos bolsistas ELAP em solo canadense (uma espécie de bônus), favorecendo a troca de 
experiências e o conhecimento dos equipamentos do governo do Canadá pelo grupo ELAP. 

Antes da Sua Chegada ao Canadá 
 
A partir do momento que você recebe a aprovação para participar do ELAP, comece a se 
organizar para viver um semestre fora. O primeiro passo é conhecer melhor as instalações da 
universidade no Canadá e ter uma noção do que se pode fazer uso nesse período. Aproveite 
para identificar se é melhor morar na residência da faculdade, que pode também incluir a 
alimentação, ou não. Essa e outras informações geralmente estão bem detalhadas no site da 
universidade direcionado para alunos internacionais. 
 
O visto (de trabalho ou não) é também responsabilidade do candidato, que deve fazer a 
solicitação a partir da carta de aceitação do professor canadense, no caso dos pós-
graduandos. Se for para uma Universidade em Québec, investigue os requisitos de visto e 
verifique se realmente é necessário solicitar a CAQ, mesmo que seu despachante indique essa 
necessidade.  
 
Outra preocupação é em relação à passagem aérea, já que normalmente existe uma certa 
espera até que a bolsa seja disponibilizada. Monitore por um certo tempo a chegada do 
dinheiro, sempre em contato com sua universidade no Canadá. O melhor é comprar a 
passagem com seu próprio dinheiro e depois declarar como um custo do programa, sempre 
lembrando que a compra da passagem aérea deve ser realizada após o recebimento do visto 
canadense. O custo das passagens aumenta à medida que o tempo passa e se aproxima da 
data da viagem, além de haver menos opções de datas (principalmente se for final de ano); 
portanto, tome cuidado com essa espera, se ela for muito longa. Muitas vezes, inclusive, só se 
recebe o dinheiro ao chegar na universidade canadense. Assim, os custos de passagens 
aéreas podem ter que ser desembolsados pelo estudante, para ele ser ressarcido somente 
depois de sua chegada ao Canadá.  
 
Verifique em que estação chegará ao Canadá para preparar roupas mínimas necessárias e 
pesquise as médias climáticas para o período de sua estadia. Evite surpresas, principalmente 
com o frio e a neve. Adicionalmente, evite levar livros, já que há limite de peso das malas 
(verifique os limites com a companhia aérea pois eles podem variar de empresa para empresa). 
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Além disso, é importante levar medicamentos para problemas simples de saúde e adquirir o 
seguro saúde, pois administrar incidentes de saúde sem estes facilitadores pode ser 
desgastante e de alto custo. 

Encontrando Moradia 
 
Antes de embarcar busque vaga em moradia estudantil e, se não conseguir, busque apoio do 
professor orientador ou da universidade para encontrar um quarto em casa de família ou de 
outros estudantes da universidade. 
 
Apesar de ser comum neste tipo de processo optar por um homestay (estadia na casa de uma 
família local), optar por uma moradia estudantil pode ser muito interessante, tanto do ponto de 
vista social, aumentando e intensificado as relações com os estudantes locais, quanto do ponto 
de vista de se ter uma nova experiência de universidade, muito diferente da brasileira. Escolher 
morar numa residência estudantil pode ser uma experiência muito gratificante, já que o aluno 
se incorpora mais à vida no campus. 
 
Buscar um local para ficar pode ser um processo longo. Algumas universidades disponibilizam 
moradia para estudantes que ficam no mínimo um ano letivo, de modo que pode não haver a 
oportunidade de ficar em uma moradia estudantil para estudantes ELAP, tendo em vista que a 
duração da bolsa é de no máximo seis meses.  
 
Outro fator importante e que faz diferença é se você vai acompanhado de seu marido ou 
esposa e filhos. A universidade dispõe de residências para famílias, mas a prioridade costuma 
ser para aquelas com filhos e também por períodos de um ano, e a espera para a locação pode 
ser longa.  
 
Existe sempre a opção de se recorrer a outros tipos de moradia. Em geral, as universidades 
possuem links específicos onde são anunciadas opções de moradia, que costumam ser aluguel 
de um apartamento ou quarto em casa de família. Existe, também, a opção de sublocação 
(sublet), que seria alugar o quarto de um estudante que irá ficar fora do país por alguns meses 
para férias ou intercâmbio.  
 
Procure com calma, pois é importante verificar a localização do imóvel, os custos com o aluguel 
e com o transporte (às vezes vale a pena pagar mais de aluguel e ficar em um local mais 
próximo da universidade), e também considerar a quantidade de pessoas que vão dividir o 
imóvel. 
 
Caso na sua instituição brasileira tenham ex-bolsistas ELAP, é interessante questioná-los sobre 
moradia e demais custos durante sua estadia no Canadá. 

O Que Esperar Depois de sua Chegada ao Canadá 
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No primeiro mês, reserve tempo para acertos junto à Universidade e abertura de conta 
bancária - sem ansiedades, pois encontrará pessoas muito organizadas e solidárias para te 
ajudar neste novo processo.  
 
Também reserve tempo para fazer a carteira de estudante internacional e as carteiras de 
sistema de transporte de ônibus, que tem um valor diferenciado para estudante - estas 
carteiras podem ser a mesma no caso de algumas cidades e faculdades que realizam um 
convênio, quando a carteirinha da faculdade serve para o ônibus ou qualquer desconto 
necessário para estudantes. Não se esqueça de se informar sobre isso logo na sua chegada na 
sua universidade canadense para não ficar de fora desses descontos! Além disso, pode ser 
interessante realizar o cadastro em Albergues da Juventude para melhorar o preço da estadia 
nestes locais em possíveis viagens que você vá fazer. 
 
Alguns estudantes podem ser pegos de surpresa pelo fato da bolsa sair com atraso. Tivemos 
alguns estudantes em nosso grupo que tiveram atraso em seus pagamentos e suas famílias 
tiveram que cobrir os custos, enquanto os papéis eram processados. Este atraso varia de caso 
a caso, podendo ser de até três meses depois que o estudante chega ao Canadá. Por 
precaução, aconselhamos sempre manter uma reserva e utilizá-la com cuidado depois de sua 
chegada à universidade canadense. Por isso, tenha sempre um pouco de dinheiro guardado 
até que os primeiros pagamentos da bolsa comecem a cair em sua conta.  
 
É muito importante que você se organize em relação ao seu dinheiro. Algumas vezes o dinheiro 
é pago pela metade no começo do período e a outra metade três meses depois da chegada ao 
Canadá. Verifique com a universidade canadense como será feito o pagamento da bolsa 
(mensalmente ou o valor todo de uma vez). Algumas universidades descrevem a forma de 
pagamento na carta de aceite, enviada ao aluno após a aprovação na seleção. Caso você não 
tenha esses detalhes, encaminhe um e-mail para o setor responsável na universidade 
canadense. Nos depósitos em conta corrente, são deduzidas eventuais taxas de moradia e 
alimentação da universidade. Procure saber como serão feitos estes pagamentos, se aplicável. 
Uma ideia interessante é criar uma planilha com todos os seus custos para organizar seu 
orçamento durante sua estadia. Desta maneira, você pode economizar ainda mais para poder 
viajar.  
 
Quando tiver alguma dificuldade em compreender as funcionalidades da universidade, sempre 
procure o escritório de Cooperação Internacional. Eles são bastante atenciosos e estão 
acostumados a resolver qualquer tipo de problema dos alunos internacionais. Acreditamos que 
isso se repete na maioria das instituições no Canadá, já que possuem um fluxo grande de 
estudantes de fora do país. 

10 Coisas que Você Deve Fazer Depois de Sua Chegada ao Canadá  
 

1. Confirme que o lugar onde você decidiu morar está de acordo com suas necessidades e 
personalidade, seja dentro ou fora da faculdade, sozinho ou dividindo com amigos; caso 
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contrário, você poderá ter problemas com moradia no futuro. Sempre há tempo para 
mudanças;  

2. Participe dos eventos de orientação dos estudantes internacionais. Esta será a 
oportunidade para conhecer melhor a faculdade e encontrar algumas pessoas 
fundamentais; 

3. Certifique-se que você está inscrito nas matérias e cursos pretendidos para o semestre. 
Fique atento aos deadlines da universidade, talvez seja necessária alguma alteração 
em sua grade de cursos e você pode mudá-los apenas no período disponibilizado pela 
faculdade; 

4. Converse com os professores (comente que você é intercambista, pode ser que eles se 
interessem pelo que você tem a oferecer) e alunos sobre as matérias escolhidas. Isto 
pode eliminar várias escolhas duvidosas e sempre há tempo para mudanças; 

5. Faça sua carteira de acesso à biblioteca e carteira de estudante da faculdade; 
6. Sempre esteja em dia com as solicitações burocráticas da universidade no Canadá. 

Depois de voltar para o Brasil fica muito mais difícil de resolver qualquer pendência com 
a instituição; 

7. Organize seu semestre com seu orçamento. Pesquisa, estudo, viagem e entretenimento 
devem ter tempo e custos previamente especificados de acordo com o calendário 
acadêmico; 

8. Aproveite as programações de esporte e lazer oferecidos pela universidade em que 
estará matriculado; 

9. Evite viajar sozinho, não apenas por conta de segurança, mas também por ser bem 
menos divertido; 

10. Diversão e viagens também são grandes oportunidades que o programa oferece, mas 
não são os motivos principais de sua seleção. Certifique-se do cronograma a ser 
cumprido e dos resultados esperados no final pela universidade e/ou professores;  

Outras Dicas Importantes 
 
Dicas de Quem Já Foi – Debbie Soares 
“Acho que é muito importante procurar por eventos acadêmicos na universidade que 
você participa. Por exemplo, na University of Western Ontario, eles tinham um 
seminário semanal no Departamento de Educação. Eu costumava participar deste 
seminário juntamente com outros estudantes da pós. Os temas eram os mais variados e 
este era um ótimo momento para praticar meu inglês e conhecer novos amigos.”  

 
Lembre-se de que, como no Brasil, você também terá uma vida além do seu programa de 
pesquisa e dos cursos acadêmicos. Assim, sempre fique atento às atividades complementares 
que a universidade disponibiliza. Em algumas universidades, pode-se frequentar a academia, 
fazer aula de natação, visitar a estação de ski local, tudo de graça. A única preocupação é 
inscrever a tempo para participar das atividades. 
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Outra grande oportunidade é fazer parte dos grupos de estudo dentro da universidade. Sempre 
existem diversos grupos que se reúnem para discutir, mesmo que informalmente, assuntos 
referentes a seus programas de pesquisa ou simplesmente por ter interesse no tema. Algumas 
instituições possuem grupos de Brazilian Studies, onde nós podemos dar contribuições 
fundamentais para outros alunos e até mesmo participar dos eventos de socialização que 
geralmente ocorrem. 
 
Uma dica interessante para quem está interessado em atividades extracurriculares é sobre os 
cursos de inglês disponibilizados. É possível participar de programas de aprimoramento de 
inglês para estrangeiros. Normalmente, existe uma prova de nivelamento com 
acompanhamento para desenvolver melhor o vocabulário, gramática, compreensão e escrita. 
Verifique com outros alunos internacionais que já frequentaram o curso para identificar se o 
programa vai de encontro com suas intenções. Na província de Saskatchewan, por exemplo, 
existem cursos de inglês gratuitos para estrangeiros com work pemit. 
 
Na cidade de Quebéc, o governo tem um programa para estrangeiros que querem aprender 
francês. É sempre interessante para quem tem facilidade no inglês, mas não domina totalmente 
o francês. O preço deste tipo de curso é bem módico, girando em torno de CAD50 por mês e 
os professores são excepcionais.  
 
Também existem programas para estudantes estrangeiros desenvolverem sua fluência em 
inglês, não só de língua falada, mas também de escrita. Por exemplo, a UWO possui um 
programa em que estudantes nativos e estudantes de outros países se encontram toda 
semana para aperfeiçoar o inglês.  
 
Da mesma forma, a Saint Mary's University, em Halifax, possui um encontro semanal durante a 
noite para praticar a conversação e um Writing Centre dedicado a ajudar os estudantes a 
melhorar sua escrita. Além de conhecer outras pessoas, é possível ter feedback individual na 
composição e nos trabalhos escolares.  
 
Visite o Registrar’s Office de sua universidade e procure saber todo o tipo de informação 
necessária para sua estadia neste período da bolsa logo na sua chegada. Isso vai facilitar 
muito sua adaptação no Canadá. 

4. Depois de Terminar o Programa ELAP  
 
Dicas de Quem Já Foi – Deborah Kaufmann  
“Para mim, bacharel em Relações Internacionais, ser parte deste programa fez toda a 
diferença na minha carreira, já que foi indo ao Canadá que eu realmente descobri a 
minha área de interesse (Desenvolvimento Internacional), que só está chegando ao Rio 
de Janeiro agora, 3 anos após eu ter estudado no Canadá. Dessa forma, pude ter 
contato com uma expertise nesta área que não existia e ainda não existe no Brasil. 
Portanto, além de todos os benefícios culturais que qualquer viagem de longa duração 
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traz, fazer parte do programa foi decisivo nos caminhos que trilhei na minha carreira 
desde então. Por isso, recomendo que todos os futuros participantes aproveitem o 
programa da melhor forma possível, sem fechar os olhos para todas as oportunidades 
que podem ser abertas com essa estadia no Canadá - afinal, quem é responsável pelo 
nosso intercâmbio ser o que é e render os frutos que rende somos nós mesmos.” 

Adaptando-se de Volta ao Seu País de Origem  
 
As consequências do que foi aprendido e vivenciado durante o programa ELAP são percebidas 
com o tempo, mesmo havendo uma dificuldade inicial de readaptação em um primeiro 
momento. Não só as deficiências do Brasil ficam mais evidentes com essa experiência, como 
as qualidades do país também se acentuam.  
 
A readaptação de volta ao seu lar pode ser um processo lento e de reflexão, mas também 
muito rico nos aspectos pessoais e acadêmicos. Alguns graduados do programa ELAP 
continuam sua carreira acadêmica e, frequentemente, através das conexões obtidas com o 
programa, continuam suas pesquisas ainda mais envolvidos com a colaboração internacional 
entre o Brasil e o Canadá.  
 
O processo de readaptação é diferente para cada pessoa, podendo ser complexo devido à 
mudança radical de realidade. É necessário que o candidato se prepare psicologicamente para 
a transição - o modo de vida canadense pode, por muitas vezes, ser mais cômodo que a 
realidade brasileira. A qualidade de vida e as comodidades proporcionadas pelo excelente 
serviço público podem ser fatos fundamentais nessa transição.  
 
É inegável que há uma diferença considerável em termos de qualidade de vida, organização e 
infraestrutura entre o Canadá e o Brasil, mas é importante ter em mente que as pessoas que 
vivem lá também têm dificuldades como quaisquer outras. Podem ser dificuldades diferentes 
das nossas, mas elas também existem. É importante manter uma postura positiva com relação 
ao Brasil ao viajar para qualquer outro país, pois as pessoas, em geral, se surpreendem e 
ficam animadas quando sabem que somos brasileiros. A experiência fora do país nos 
apresenta diferentes oportunidades para refletirmos sobre diferentes aspectos do nosso país, 
desde questões de infraestrutura até culturais. Ao retornar ao Brasil, algumas pessoas 
descrevem o surgimento de um aguçado senso de turista, passando a dar valor e prestar mais 
atenção em coisas que não se “via” antes da viagem. 
 
A questão dos créditos na universidade pode ser também um grande problema: aproveitar as 
matérias cursadas no exterior pode ser um grande desafio, principalmente em uma instituição 
pública. Se não houver um planejamento anterior, pode-se demorar até um ano para conseguir 
validar as disciplinas cursadas fora, o que pode vir a atrasar a formatura de alguns. Portanto, 
preste bastante atenção nos requisitos de sua universidade brasileira para evitar este risco. 
Não esqueça, também, de voltar com o histórico das disciplinas cursadas no Canadá em mãos. 
Este documento pode ser solicitado na própria instituição de ensino canadense, logo após o 
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término do período da bolsa. Ele pode facilitar o aproveitamento das matérias cursadas na sua 
universidade no Brasil. 

Mantendo Contato com Sua Instituição Acadêmica 
 
Continue compartilhando suas informações com professores e colegas de sua universidade 
para manter contato depois de seu retorno. Novas oportunidades podem surgir entre as suas 
conexões e o Canadá.   

5. Palavras Finais 
Esperamos que você tenha encontrado as informações, exemplos e dicas necessárias neste 
documento, visto que o principal objetivo do conteúdo apresentado nestas páginas é ser útil 
para os estudantes que pretendem participar do programa ELAP do governo canadense, ou de 
qualquer outra forma de intercâmbio estudantil.  
 
Nós da Rede Alumni Canada Brasil desejamos sorte e que as informações aqui agregadas por 
estudantes voluntários lhe inspire a procurar novos desafios e talvez uma vaga no ELAP. 
 
Este documento estará em constante ampliação e edição. Assim sendo, compartilhe a sua 
experiência conosco através do e-mail cadastro@alumnicanadabrasil.org. Maiores informações 
sobre nosso grupo podem ser encontradas em nosso site: www.alumnicanadabrasil.org  

6. Sobre os Autores 
Este documento resulta da colaboração entre vários participantes do ELAP que decidiram 
compartilhar suas experiências para que outras pessoas tirem o máximo de proveito desse 
fantástico programa oferecido pelo governo canadense.  
 
Carla Renata Braga de Souza Martinez (ELAP 2010, University of Western Ontario)  
Sou psicóloga e Doutora em psicologia na Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Entretanto, 
durante o mestrado, fui trabalhar com a Professora Karen Pennesi, da University of Western 
Ontario (UWO), como pesquisadora assistente, primeiramente, aqui no Brasil, depois na UWO. 
Durante a entrevista inicial, ela me informou a respeito da possibilidade de participar do ELAP, 
uma oportunidade excelente para ampliar meus estudos e conhecer um novo país, então, 
enviei a ela toda documentação para me inscrever no processo seletivo do programa. Logo 
após conseguir a bolsa ELAP, fui morar em London, Ontário, por quase seis meses, analisando 
os dados colhidos no Brasil no departamento de Antropologia da UWO. Eu tive a oportunidade 
de desenvolver meu inglês, conhecimento sobre o Canadá, bem como de participar em 
algumas pesquisas que trouxeram novos pontos de vista sobre o Brasil. No Canadá, eu 
trabalhei com as narrativas dos profetas da chuva brasileiros, com suas tradições e com a 
possibilidade de criar algo novo em suas comunidades. Hoje, pesquiso a respeito do infantil, de 
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crianças e de suas produções gráficas – desenhos e pinturas – no processo de tratamento 
psicológico. Além disso, cultivo uma admiração pelo Canadá e a felicidade em participar desse 
projeto. 
 
Cibely Galvani Sarto (ELAP 2015, University of Saskatchewan) 
Sou graduada em Medicina Veterinária, especialista em Clínica e Cirurgia Veterinárias, Mestre 
pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Doutora em Radiologia de Animais pela 
Universidade Estadual Paulista (UNESP, campus Botucatu). Conheci o ELAP durante o meu 
doutorado, devido ao convênio entre a UNESP e U of S, em que os professores canadenses 
encaminhavam os projetos de pesquisa para a minha instituição de ensino, para selecionar 
alunos interessados em participar do programa. Fui contemplada com a bolsa de janeiro a 
junho de 2015. Meu orientador foi o Dr. Paul Babyn, chefe do departamento de imagem do 
College of Medicine, com um projeto que abordava Medicina Nuclear, mais especificamente o 
equipamento PET/CT. A experiência foi incrível tanto do ponto de vista acadêmico, com o 
aperfeiçoamento técnico, mas também uma aprendizagem pessoal, pela oportunidade de 
conhecer e viver em uma outra cultura. É muito gratificante dividir essa experiência com 
estudantes interessados pelo programa. Atualmente atuo como ultrassonografista de pequenos 
animais. 
 
Débora Soares (ELAP 2010, University of Western Ontario)   
Fiz Licenciatura em Matemática e Mestrado em Matemática Pura na UFRGS. Depois fui para 
Rio Claro, interior de SP, para fazer o doutorado em Educação Matemática na Unesp, e foi aí 
que participei do ELAP, fazendo 6 meses de doutorado sanduíche na University of Western 
Ontario, em London.  Durante meu primeiro ano de PhD, Professor George Gadanidis 
conversou comigo sobre a oportunidade de participar do programa, juntamente com meu 
orientador, Professor Marcelo Borba, e eu me interessei muito com isso. Fui para London no 
começo de janeiro de 2010 e fiquei lá por seis meses (até julho de 2010), trabalhando com o 
Professor Gadanidis no Departamento de Educação da University of Western Ontario. Durante 
este tempo eu desenvolvi uma rica pesquisa bibliográfica e trabalhei em atividades que eu 
poderia utilizar com meus alunos depois que retornasse ao Brasil. Minha defesa foi em 
dezembro de 2012, e agora estou de volta a minha cidade natal, Porto Alegre. Eu trabalhei por 
alguns meses como professora temporária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e agora estou estudando para alguns concursos e trabalhando em artigos 
relacionados com minha pesquisa.  
 
Deborah Kaufmann (ELAP 2010, Saint Mary's University)  
Sou graduada em Relações internacionais em 2011, depois de passar um semestre em Halifax, 
Nova Escócia, através do programa ELAP. Quando estive no Canadá, eu decidi estudar 
Desenvolvimento Internacional ao invés de Ciência Política (mais relacionado com o que eu 
estava estudando aqui no Brasil), o que fez uma grande diferença em minha vida profissional 
desde então. Depois de terminar os estudos, eu trabalhei para o Ensina! (Membro da rede 
Teach for All) como "ensina" (corps member) por dois anos, ajudando estudantes em 
comunidades carentes a progredir academicamente de forma a expandir suas oportunidades 
futuras. A partir de então, minhas experiências internacionais têm sido, em sua maioria, no 
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campo de Educação. Agora eu passo grande parte de meu tempo coordenando, como 
voluntária, um projeto para crianças carentes no Rio de Janeiro. Depois deste projeto, planejo 
continuar trabalhando na área de Desenvolvimento Internacional (no Brasil e/ou 
internacionalmente) e fazer um mestrado em Desenvolvimento Internacional nos Estados 
Unidos ou Canadá. 
 
Elisângela Rodrigues Carrijo (ELAP 2012, Université du Québec en Outaouais) 
Sou pós-graduanda UFSCar em ciência política, ciência não contemplada pelo Ciência Sem 
Fronteiras, e encontrei no ELAP uma saída para estágio de mestrado no Canadá. Através do 
ELAP foi-me possibilitado, durante o meu mestrado, 6 meses de intercâmbio no Québec, o que 
foi uma experiência incrível e que deixou abertas outras portas e possibilidades.  
 
Felipe Galoro Alves (ELAP 2010, University of New Brunswick)  
Durante minha graduação em Relações Internacionais na Unesp fui selecionado para fazer 
intercâmbio pelo ELAP na University of New Brunswick entre janeiro e abril de 2010. As 
oportunidades decorrentes do ELAP foram, definitivamente, grandes propulsoras de minha 
carreira profissional, além de contribuir significativamente para minha bagagem cultural e 
experiências pessoais. Durante o programa pude desenvolver minha pesquisa sobre a política 
externa canadense através de contatos formados dentro da própria faculdade e dos temas 
desenvolvidos dentro da grade disciplinar do curso de Desenvolvimento Internacional. Em 
minha volta para Brasil, tive meu projeto de pesquisa aprovado pela FAPESP, o que junto do 
background adquirido durante o programa, viabilizou minha participação em outros programas 
profissionais em instituições como IPEA e Câmara dos Deputados.  
 
Gabrielle Marchioro (ELAP 2015, Dalhousie University) 
Sou de Porto Alegre-RS e participei do programa ELAP durante minha graduação em 
Engenharia de Computação. Durante um semestre estudei na Dalhousie University na cidade 
de Halifax, província da Nova Scotia. Não conhecia o Canadá antes, hoje sou apaixonada pela 
cidade que morei e pelas pessoas maravilhosas e gentis que conheci neste tempo. Pretendo 
voltar para lá futuramente e seguir meus estudos na área com um mestrado. Fico feliz em ver 
quantas pessoas já participaram do programa e o quão positivo foi para suas vidas.  
  
Giovana B. Celli (ELAP 2010, University of Manitoba) 
Sou farmacêutica graduada pela UFPR (em 2009). Durante o mestrado em Tecnologia de 
Alimentos (2010), fui selecionada pelo ELAP para realizar minhas pesquisas na University of 
Manitoba, em Winnipeg, por 6 meses. Atuei por aproximadamente dois anos como Supervisora 
de Pesquisa e Desenvolvimento em uma indústria de alimentos no Brasil. Em maio/2016, 
terminei meu doutorado em Biological Engineering na Dalhousie University, em Halifax/NS.   
 
Jean Malaquias (ELAP 2011, College of the Rockies) 
Sou de Salvador-BA e durante a minha graduação em Administração de Empresas pelo IFBA 
fui selecionado para participar do programa ELAP. Durante cerca de 5 meses estudei no 
College of the Rockies, na pequena e bela cidade de Cranbrook em Britsh Columbia.  
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João Henrique C. Costa (ELAP 2011, University of British Columbia)  
Eu me formei em Agronomia  e fiz meu mestrado na Universidade Federal do Estado de Santa 
Catarina (UFSC) em Florianópolis. Tive a oportunidade de fazer parte do ELAP de Março a 
Outubro de 2011, sendo orientado pelo Prof. Daniel M Weary no UBC Animal Welfare Program, 
em Vancouver, BC, Canada. Durante este tempo de estágio, tive a oportunidade de trabalhar 
em muitos projetos envolvendo o comportamento de vacas leiteiras, especialmente focando no 
uso de pastagens e na presença de sistemas de criação de vacas leiteiras. Esta experiência 
aumentou meu interesse em pesquisar novas práticas para melhorar a qualidade de vida dos 
animais de fazenda. Depois dessa visita de curto prazo participando do ELAP, decidi me 
inscrever e consequentemente me juntei ao UBC Animal Welfare Program em maio de 2012 
como estudante de doutorado, que finalizei em Novembro de 2015. O principal foco de minha 
pesquisa foi descobrir os fatores que influenciam na alimentação de bezerros e suas respostas 
comportamentais de performance associadas com a criação em grupos de bezerros. 
  
Juliana Furtado (ELAP 2009, Saint Mary's University) 
Sou cientista social pela Universidade Federal de Goiás e fui intercambista pelo ELAP em 
2009, na Saint Mary's University, em Halifax. Atualmente sou professora de sociologia no 
Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí e voluntária na organização não-governamental AFS 
Intercultural Programs. Desde que voltei do intercâmbio, em 2010, tenho participado de 
palestras na UFG e dado apoio aos estudantes que tem interesse de fazer intercambio no 
Canadá, mas até então não tinha tido a oportunidade de contribuir de maneira significativa para 
com outros intercambistas. Fico feliz de ver nesse grupo a possibilidade de compartilhar meus 
conhecimentos e experiências. 
 
Maysa Brum (ELAP 2011, University of Manitoba) 
Moro em Campo Grande, MS. Sou graduada em Letras - Tradutor e Intérprete, mestre em 
Educação com pesquisa em Educação a Distância e Doutora em Educação com pesquisa em 
Tecnologias Educacionais pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Fui selecionada 
pelo ELAP dez/11 - maio/12 para Universidade de Manitoba em Winnipeg. 
 
Nilmar Moretti (ELAP 2010, Université Laval) 
Sou Bacharel em Biologia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e tenho 
um PhD Biologia Celular e Molecular pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. 
Durante meu PhD, encontrei a Prof. Dr. Barbara Papadopoulou do Infectious Disease Research 
Centre da Universidade de Laval em um Encontro de Parasitologia no Brasil. Depois de 
algumas discussões sobre meu trabalho, nós estabelecemos uma colaboração que envolvia o 
uso de seu laboratório. Então, em 2009 eu fui ao Canadá por três meses, mas com uma bolsa 
do Brasil chamada FAPESP. O tempo investido nessa parceria teve resultados interessantes 
que levaram Prof. Dr. Barbara a me convidar para participar do ELAP (o que fizemos em 
meados de 2009). Ao conseguir a bolsa ELAP, viajei novamente para o Canadá em 2010 por 
seis meses. Hoje em dia, sou um pesquisador Pós-doutorado na Universidade Federal de São 
Paulo onde trabalho com Doença de Chagas sob supervisão do Prof. Dr. Sergio Schenkman. 
 
Paula Schechtman Belham (ELAP 2014, Mount Royal University) 
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Tenho 22 anos, sou graduanda de Relações Internacionais pelo UniCEUB - Brasília. Fui 
selecionada para receber a bolsa da ELAP e no meu 5º período fiz intercâmbio de 1 semestre 
na Mount Royal University - Calgary/AB. A minha experiência foi ótima! A bolsa supriu as 
minhas necessidades e ainda consegui economizar no final! Na Universidade eles deram 
liberdade para eu pegar matéria de qualquer departamento, o que foi bom para aprender coisa 
novas. Estou no meu último semestre e espero voltar ao Canadá seja para trabalho ou para 
estudos.    
 
Péricles Carvalho (ELAP 2011, York University) 
Sou jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás e participei do ELAP durante a 
graduação na York University em Toronto. Sou apaixonado pelo Canadá e penso em voltar 
para lá muito em breve! No momento estou fazendo mestrado em Jornalismo, Mídia e 
Globalização na Aarhus University, na Dinamarca. No verão sigo para o Camboja para um 
estágio na Unicef e depois para Wales onde farei o 2° ano do mestrado. 
 
Rodrigo Caetano (MBA 2007, University of British Columbia) 
Sou formado em Ciência da Computação pela PUC-MG e tenho um MBA pela University of 
British Columbia em Vancouver. Atuei como gerente de programas em diversas empresas 
multinacionais na área de colaboração em projetos envolvendo equipes no Canadá, EUA, 
Brasil, China, Índia, Reino Unido, França e Panamá. Hoje tenho uma empresa de consultoria 
na área de gerência de projetos e trabalho auxiliando lideres a coordenar projetos globais. O 
programa ELAP não tem a palavra líderes em seu nome por acaso. Foi um prazer participar 
desta iniciativa e coordenar a criação deste guia com este grupo de líderes tão talentosos.   
 
 
Para maiores informações, comentários e sugestões, visite Alumni Canada Brasil Network 
www.alumnicanadabrasil.org 
 


