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A colaboração em educação

CANADÁ-BRASIL

• Brasil é um pais prioritário para o Canadá

• A colaboração em educação é primordial na relação bilateral

• Alguns momentos decisivos:

– Visita do governador geral do Canadá (2012)

– CsF com a participação do Canadá (2012)

– Visita de ABRUEM ao Canadá (2015)

– Várias iniciativas de organizações de educação 

internacional do Canadá com a CAPES, como Languages 

Canada, CiCan, CALDO, Canadian Bureau for 

International Education, etc.



Emerging Leaders in the 
Americas Program- ELAP

• Criação do programa “Emerging Leaders in the Americas 
Program” – ELAP em 2009: compromisso na região;

• Brasil: o maior recipiente da ELAP; o programa beneficiou 
142 alunos somente em 2017. Desde sua criação, em 2009, 
foram mais de 1000 bolsas concedidas pelo governo 
canadense a Brasileiros de nível de graduação e pós-
graduação;

• Contribuiu para fomentar mais parcerias entre instituições 
canadenses e brasileiras.



Ciência, Tecnologia e Inovação

•Área forte de nosso relacionamento com Brasil

•Varias possibilidades:

– parcerias internacionais entre academia-indústria-

governo;

– promove a mobilidade estudantil/pesquisador;

– aumenta a comercialização de inovação.

•Vinculado à educação e ao comércio entre ambos 

países



MITACS

• Organização nacional de pesquisa sem fins lucrativos que 
gerencia e financia programas de pesquisa e treinamento 
para estudantes de graduação, pós-graduação e pós-
doutorado em parceria com universidades, indústria e 
governo no Canadá;

• Existem programas nos dois sentidos: Esse programa de 
bolsas de estudos conecta estudantes de elevado mérito 
acadêmico de países parceiros - incluindo o Brasil - com 
universidades canadenses e brasileiras, para um projeto de 
pesquisa no Canadá ou no Brasil;

• A organização MITACS está à procura de parceiros 
institucionais que conseguirão co-financiar o programa.



Canada Brazil Awards –
Joint Research Projects 

• Para equipes universitárias de pesquisadores de ambos os 

países; 

• Intercâmbio de pesquisadores;

• Líder de projeto: PhD;

• Membros da equipe (Canadá e Brasil): pós-graduação;

• Valor da bolsa varia com a duração dos intercâmbios 

durante o projeto;

• Em discussão para lançar um novo edital in 2020.



Programa de Internacionalização
PrInt

• Promoção nas instituições canadenses para fomentar 

mais colaborações entre instituições canadenses e 

brasileiras

• 25 projetos brasileiros aprovados, do quais 22 têm 

parceiros canadenses.



O papel da nossa equipe no 
Brasil

 Promoção da educação no Canadá

 Fomentar parcerias de vários tipos 

 Promoção de bolsas para alunos brasileiros

 Oferecer possibilidades de treinamento/capacitação 

de professores

 Ser consultado sobre melhores práticas para 

internacionalização de instituições



Colaboração em Educação entre 
o Canadá e o Brasil

OBRIGADO!


