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Programa para os futuros líderes das Américas (PFLA-ELAP) 

Bolsas de graduação e pós-graduação para estancias cortas de estudos ou pesquisa 

 

1. DESCRIÇÃO 

As bolsas PFLA-ELAP do Governo do Canadá oferecem, para as e os estudantes da graduação e da pós-
graduação da América Latina e do Caribe, a possibilidade de realizar intercâmbios curtos de estudos ou de 
pesquisa nas universidades canadenses. 

2. PROGRAMAS ABERTOS PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS NA UQTR 

• Mobilidade acadêmica:  

o Programas BCI-CREPUQ : Consultar a seguinte lista dos programas oferecidos PÉÉ-BCI 

o Acuerdos bilaterales: Consultar cada acuerdo para conocer los programas beneficiados. 

• Estágio de pesquisa:  Todos os programas estão abertos. 
 

3. VALOR E DURAÇÃO 

O valor da bolsa varia de acordo com a duração e o nível do estudante : 

• Bolsa de 7 200 $ CAN para estudantes da graduação ou da pós-graduação, para estancia de 4 meses 
(estudos ou pesquisa);  

• Bolsa de 9 700 $ CAN para estudantes de pós-graduação para estancias de 5 até 6 meses (estudos ou 
pesquisa). 
 

4. PAISES CONSIDERADOS 

Os estudantes devem ser cidadãos dum dos países seguintes: 
Caribe: Anguila, Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Cuba, Dominica, Grenada, 

Guiana, Haiti, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Jamaica, Montserrat, República 
Dominicana, Saint-Kitts, Santa Lúcia, Saint- Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e 
Tobago, Ilhas Turquesa e Caicos; 

América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela; 
América central: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Salvador;  
América del Norte: México. 
 

5. PROCESSO DE NOMEAÇÃO E SELEÇÃO — 2021-2022 

Data Estudantes da graduação e da pós-graduação 

25 de janeiro até 22 de 
fevereiro de 2021 

Promoção do programa para editais internos nas universidades parceiras. 

22 de fevereiro de 2021 

Prazo limite para mandar as nomeações para a UQTR. 

Cada universidade parceira pode nomear um máximo de 5 candidatas e 
candidatos. 

Nota importante: A causa da pandemia de Covid-19, fazemos um convite especial para os ganhadores 
da bolsa do edital 2020-2021, que não conseguiram viajar no Canadá, para que consideram se 
candidatar novamente. Nós priorizaremos essas candidaturas. Invitamos a que as universidades 
parceiras tomem a mesma disposição no seu edital interno. 

https://echanges-etudiants-db.bci-qc.ca/fr/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=14
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22 de fevereiro até 7 de 
março de 2021 

Recepção das candidaturas no portal digital da UQTR. O link de conexão 
para o Formulário de aplicação será compartilhado unicamente com as 
candidatas e candidatos devidamente nomeados pela sua universidade. 

7 de março de 2021 Prazo limite de recepção das aplicações completas na UQTR. 

22 de março de 2021 
A UQTR envia as aplicações elegíveis e completas para EduCanada, quem é 
responsável pela seleção final. 

Final de maio de 2021 Notificação aos ganhadores das bolsas do Edital 2021-2022.  

Junho-Agosto de 2021 
Processos de obtenção do visto de entrada, permissão de estudos ou 
permissão de trabalho. 

Agosto de 2021 

Ou janeiro de 2022 
Chegada em Canadá e início da estancia na UQTR. 

6. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE ESPECÍFICOS PARA INTERCÂMBIO ACADÊMICO NA UQTR 

Os estudantes devem : 

• ter completado o equivalente dum mínimo dum ano de estudos em período integral no programa 

cursado e ter um mínimo de 13 anos de escolaridade para os programas de graduação; 

• ter achado um programa de estudos da UQTR equivalente ao seu programa atual na sua 

universidade na lista dos programas oferecidos PÉÉ-BCI ou conforme ao Acordo Bilateral; 

• apresentar um excelente registro acadêmico (média de 7/10 no Brasil). Alguns departamentos da 

UQTR podem exigir uma média maior; 

• dominar o francês (nível B2, intermediário-avançado); 

• satisfazer às condições particulares de elegibilidade do programa da UQTR, se for aplicável. 

 

7. CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE ESPECÍFICO PARA ESTÁGIO DE PESQUISA NA UQTR 

• Ter achado um professor o pesquisador da UQTR que aceita supervisa-os durante o tempo total do 
estágio na UQTR. Para contatar diretamente os professores duma determinada área de pesquisa, 
consulte a lista dos expertos da UQTR. Uma Carta de Convite de parte dum professor da UQTR é 
necessária para completar a aplicação para a bolsa. 

8. SITES INTERNET – PARA OS DETALHES COMPLETOS SOBRE O PROGRAMA DE BOLSA 

Para conhecer os critérios gerais de elegibilidade, e saber quais documentos serão exigidos para 
completar a aplicação, por favor consulte as linhas diretrizes do programa. 

EduCanada: https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng 

 

9. INFORMAÇÃO DE CONTATO - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 

Por favor, não hesite em solicitar maior informação ou enviar as suas dúvidas específicas para o nosso 
equipe de Bolsas Internacionais da UQTR (em FR, ENG, ESP o PORT), mencionando em Objeto : «  Bolsas 
PFLA-ELAP » : bourses.internationales@uqtr.ca. 

https://echanges-etudiants-db.bci-qc.ca/fr/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=14
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050r.rechercher
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
mailto:bourses.internationales@uqtr.ca

