
OPORTUNIDADES DE 
INTERCÂMBIO 

INTERNACIONAL 



Comunidade universitária

14.500 estudantes matriculados

2400 estudantes internacionais de +90 países

461 professores e pesquisadores

713 outros docentes

55 unidades de pesquisa

+100.000 graduados desde 1969



Por que a UQTR?
Qualidade e acessibilidade dos docentes e 
pesquisadores

A vida universitária na pós-graduação é multilíngüe 
(inglês, francês– outras línguas), com alguns
discentes e professores lusofalantes

Escola Internacional de Francês (EIF)

Possibilidades de estágios de pesquisa
(research internships) com ELAP

Universidade pequena, com alta intensidade na 
pesquisa!



Por que a UQTR?

Equipes multidisciplinárias e multiculturais nos 
laboratórios = maximizar as aprendizagens
teóricas e também as competências
interpessoais

Campus seguro : residências
universitárias dentro do campus, vida estudantil
ativa, muitos estudantes internacionais

Acompanhamento personalizado para os 
estudantes internacionais, apoio nas etapas
administrativas

Trois-Rivières = cidade bem localizada, com 
baixo custo de vida (e muita gente feliz!)



Oportunidades de intercâmbio
internacional - BRASIL

Graduação
▪ Intercâmbios através de acordos bilaterais ou BCI

▪ Bolsas de pesquisa Globalink de MITACS

▪ Programa para os futuros líderes das Américas (PFLA) do governo do Canadá

Pós-graduação
▪ Intercâmbios através de acordos bilaterais ou BCI

▪ PFLA do governo do Canadá

▪ Programa de bolsas de excelência para estudantes estrangeiros (PBEEE)

▪ Editais do CAPES, da FAPESP, do CNPq

▪ Bolsas de isenção das taxas para estudantes estrangeiros do governo do Québec

▪ Bolsas de pesquisa doutorais e pós-doutorais MITACS

▪ Bolsas universais « Universalis causa » da UQTR



Oportunidades de intercâmbio
internacional - BRASIL

Graduação

▪ Intercâmbio acadêmico através de acordos bilaterais ou BCI
▪ Através do Escritório de Relações Internacionais da sua Faculdade ou Universidade

▪ A UQTR recebe nomeações 2 vezes ao ano : 15 de março, 15 de setembro

▪ Os candidatos precisam ter um nível B2 de francês

▪ Os candidatos continuam pagando as taxas da sua universidade no Brasil

▪ Bolsas de estágios de pesquisa Globalink de MITACS
▪ (Temporariamente suspenso)

▪ Edital anual, geralmente no mês de agosto de cada ano

▪ Estágios de pesquisa de 3 meses na UQTR, entre maio e setembro

▪ A bolsa abrange a passagem aérea, o visto, o seguro médico e um per diem para alojamento e alimentação

▪ Bolsistas deste programa se tornam automaticamente elegíveis para bolsas de pós-graduação na UQTR



Oportunidades de intercâmbio
internacional – BRASIL

Graduação

▪ Programa dos futuros líderes das Américas (PFLA) do governo do Canadá
▪ Edital anual, iniciado em janeiro de cada ano

▪ Prazo para 2022 : aproximadamente 15 de março

▪ Formulários online : www.uqtr.ca/bourses-pfla

▪ A UQTR exige um nível B2 de francês para participar das aulas de graduação

▪ Bolsa de 7200$CAD (28 000 reais) durante 4 meses

▪ A bolsa pode ser de estudos ou de pesquisa, através do convite dum pesquisador da UQTR

▪ Para estágios de pesquisa, a exigência lingüística faz parte do acordo entre o aplicante e o supervisor da UQTR

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
http://www.uqtr.ca/bourses-pfla


Oportunidades de intercâmbio
internacional - BRASIL

Pós-graduação

▪ Intercâmbio através de acordos bilaterais ou BCI
▪ Principalmente para programas de pós-graduação com cursos

▪ Programa dos futuros líderes das Américas (PFLA) do governo do Canadá
▪ Edital anual, iniciado em fevereiro de cada ano

▪ Prazo para 2022 : 15 de março

▪ Formulários online : www.uqtr.ca/bourses-pfla

▪ NÃO há exigência específica de francês ou inglês para pós-graduação

▪ Bolsa de 7200$CAD (28 000 reais) durante 4 meses, até 9700$CAD (38 500 reais) para estágios até 6 meses

▪ A bolsa pode ser de estudos ou de pesquisa, através do convite dum pesquisador da UQTR

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
http://www.uqtr.ca/bourses-pfla


Oportunidades de intercâmbio
internacional – BRASIL

Pós-graduação

▪ Programa de bolsas de excelência para estudantes estrangeiros (PBEEE)
▪ Edital anual, iniciado em junho

▪ Cada candidato deve ter um professor da UQTR apoiando sua candidatura

▪ Prazo de 2021 para pre-seleção na UQTR : 29 de agosto

▪ Formulários e condições : www.uqtr.ca/pbeee

▪ Para bolsas completas de doutorado (3 anos, 25 000$/ano), pós-doutorado (1 ano, 35 000$), estágio de pesquisa até 4 meses, 
3000$/mês)

▪ Edital competitivo = aplicação que se prepara com tempo!

▪ Outros editais do CAPES, FAPESP, CNPq…
▪ Deem uma olhada freqüente nos sites do CAPES, da FAPESP e do CNPq para não perder a abertura dum novo edital!

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse?id=b3tej5fm1497464591615
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3378&owa_no_fiche=4
http://www.capes.gov.br/
http://www.fapesp.br/
http://www.cnpq.br/


Oportunidades de intercâmbio
internacional – BRASIL

Pós-graduação

▪ Bolsa de pesquisa MITACS-Globalink
▪ Normalmente com uma universidade parceira do Mitacs

▪ A UQTR tem 18 vagas/ano para bolsas com outras universidades, mas o pesquisador que faz o convite deve pagar uma 
contraparte para cada bolsa outorgada

▪ Os pesquisadores que colaboram podem utilizar este mecanismo para beneficiar estudantes trabalhando na mesma área de 
colaboração

▪ Anualmente, MITACS lança um edital temático também, com uma lista de instituções parceiras diferentes.

▪ Bolsas de pesquisa doutorais e pós-doutorais MITACS-Acceleration e MITACS-Elevation
▪ Pesquisas relacionadas aos desafios da indústria, e co-financiadas por ela

▪ O parceiro industrial pode ser uma empresa brasileira estabelecida no Canadá

▪ Pode ser um projeto de curta duração (4 meses) até 2 anos

▪ A bolsa básica é de 15 000$CAD (60 000 reais) por 4 meses

▪ Contato do MITACS na UQTR : Clément Villemont | cvillemont@mitacs.ca

https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-award
https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-thematic-call
https://www.mitacs.ca/en/programs/accelerate
https://www.mitacs.ca/en/programs/elevate
mailto:clement.villemont@uqtr.ca


Oportunidades de intercâmbio
internacional - BRASIL

Pós-graduação

▪ Bolsas de isenção das taxas para estudantes estrangeiros do governo do Québec
▪ Até 80% de redução de custos para estudantes estrangeiros na UQTR

▪ Produto dum Acordo bilateral entre o Governo do Québec e o Brasil, para 20 bolsas doutorais por ano
▪ Editais semestrais através da CAPES

▪ Em alguns casos, a UQTR pode também oferecer bolsas de isenção

▪Bolsas universais de pesquisa « Universalis causa » da UQTR
▪ Para estudantes matriculados num dos programas de pesquisa da UQTR

▪ Um apoio financeiro de 7000$/ano para um máximo de 3 anos no doutorado

▪ O apoio é de 1500$/semestre durante 4 semestres no mestrado

▪ Pode-se combinar com a bolsa de isenção das taxas para estudantes estrangeiros

▪ Este programa de bolsa é universal e automático no primeiro ano do doutorado.

http://www.capes.gov.br/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4280&owa_no_fiche=193


Consultar os programas de 
estudos disponíveis

Entrar no site www.uqtr.ca

Selecionar « Études » e clicar no « Répertoire des programmes »

Após responder um breve questionário, poderão ter acesso à lista e 
descrição dos programas abertos para estudantes internacionais.

Alternativamente, podem acessar a lista aqui.

http://www.uqtr.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4451/O0002892730_Liste_programmes_ouverts_UQTR.pdf


Contatar um pesquisador

Para estágios de pesquisa, podem contatar diretamente os pesquisadores
da UQTR que compartilham da sua área de pesquisa.

Dicas para facilitar a comunicação :
• Se um professor da sua universidade já está colaborando com um pesquisador da UQTR, pode-se 

utilizar este intermediário para facilitar o primeiro contato;

• Indicar o programa de bolsa no qual você pretende se candidatar ;

• Preparar um BREVE texto de apresentação do seu nível de estudos, seus interesses ou áreas de 
perícia, em inglês ou francês;

• Anexar seu curriculum vitae, no qual você realça suas principais experiências na sua área de pesquisa.

Vocês podem procurar um pesquisador por área de interesse no 
« Répertoire des experts ».

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050r.rechercher


Mais perguntas?

Vocês podem me escrever (PORT, FR, ENG) para cualquer dúvida
específica : sylvain.pinet@uqtr.ca

mailto:sylvain.pinet@uqtr.ca


Obrigado !

Perguntas ?


