
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
Assessoria Internacional

Campus I - Rodovia BR 285 - Km 292,7 – Bairro São José - CEP 99052-900 - Passo Fundo/RS - Brasil
Fone/Fax +55 54 3316 8117 - E-mail: aai@upf.br

CONVOCATÓRIA PARA PRÉ-SELEÇÃO PARA O EMERGING LEADERS IN THE

AMERICAS PROGRAM (ELAP) – 2022/2023

1. Apresentação

Esta convocatória diz respeito à inscrição para pré-seleção para o Emerging

Leaders in the Americas Program (ELAP), criado pelo governo do Canadá, para apoiar o

desenvolvimento do capital humano e a próxima geração de líderes nas Américas, ao

mesmo tempo em que busca fortalecer os vínculos entre instituições pós-secundárias no

Canadá, América Latina e Caribe. O candidato selecionado receberá uma bolsa de estudos

do referido programa no valor de CAD 8.200 (dólar canadense) para estudantes de

graduação, por um período mínimo de quatro meses ou um período acadêmico de estudo,

para usufruir a partir de 1º de agosto de 2022, ou o mais tardar em 1º de fevereiro de 2023.

Sendo um estudante da Universidade de Passo Fundo aprovado na seleção

final, poderá usufruir de sua bolsa, estudando na Lakehead University International,

conveniada à UPF.

A candidatura do estudante pode ser encaminhada somente pela UPF, contudo,

os detalhes sobre o Programa, podem ser acessados em

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

2. Critérios para participação

Todos os estudantes de graduação (CSTs, licenciaturas e bacharelados) podem

participar desta pré-seleção. O estudante de graduação interessado em participar deve

estar regularmente matriculado neste semestre 2022-1, observando as seguintes

exigências, para submeter sua candidatura:
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2.1 Ter passaporte válido até fevereiro de 2023 ou julho de 2023, conforme o período a

usufruir a bolsa.

2.2 Ter realizado, no mínimo, 50% e no máximo 80%, dos créditos do curso de

graduação, até 2021/2.

2.3 Estar matriculado, no mínimo,  em 16 créditos, em 2022-1.

2.4 Ter excelência acadêmica, média geral igual ou superior a 8,0 (oito), nas disciplinas

cursadas até 2021.

2.5 Ter proficiência em língua inglesa comprovada por meio de certificado internacional,

ou exame de proficiência da UPF (EPFI ou UPF Idiomas) ou outro exame de

proficiência ou certificados de cursos livres, de nível B1 (mínimo) ou intermediário,

com 300 horas de curso, no mínimo.

2.6 Não ter usufruído de alguma bolsa desta natureza, intermediada pela UPF entre

2018 e 2021 (Santander, Fulbright, Mitacs Globalink, outra).

2.7 Não ter usufruído de alguma bolsa do Governo do Canadá, em anos anteriores.

3. Submissão da candidatura

Para submeter a candidatura, o estudante deve:

3.1 Preencher e/ou providenciar os documentos listados no item 4.

3.2 Criar uma pasta (seu nome completo deve ser o nome da pasta) no drive UPF,

salvando nesta pasta todos os documentos listados no item 4, na mesma ordem e

numeração, e compartilhar a pasta com aai@upf.br

3.3 Enviar um e-mail para aai@upf.br, a partir de seu e-mail de aluno UPF, com o

seguinte texto:

Eu, (nome completo), matrícula xxxx, estudante do curso

(nome do curso), estou submetendo minha candidatura ao

ELAP 2022/23, conforme os documentos compartilhados na

pasta, link (indicar o link com os documentos completos).

Estou ciente de que se estiver faltando algum documento

previsto nesta convocatória, estarei automaticamente

desclassificado desta seleção.

NOME COMPLETO

3.4 Pagar a taxa administrativa de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), com depósito em
Conta Corrente:
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Banrisul Ag .1072 / Conta 26000902-08 / CNPJ - 920343210001-25 -
Universidade de Passo Fundo.

O prazo final para compartilhamentos da pasta e envio do e-mail de confirmação

é 4 de março, 23h59min.

4. Documentação obrigatórios para candidatura

Para participar da seleção Elap 2022/2023, o estudante deve organizar os

documentos listados a seguir, conforme as orientações do item 3. Todos os acessos são

pelo e-mail de aluno matrícula@upf.br .

4.1 Formulário de inscrição com foto, disponível em

https://docs.google.com/document/d/1Ar89AQgQEAcV6jAiFp1NDP6Du0DTW53r/edit

4.2 ELAP Application Form (Formulário de candidatura ELAP) - em inglês, disponível em

https://docs.google.com/document/d/10gMnB9sY7RjIj350dqMJ-NOB4Tkv9aX8/edit

4.3 Cópia do Passaporte, com validade mínima até fevereiro de 2023 ou julho de 2023,

conforme o período a usufruir a bolsa.

4.4 Carta de intenção do candidato - em inglês. (conforme as orientações no link 4.2)

4.5 Carta de apoio do coordenador de seu curso e de um professor/orientador, em

inglês. (conforme as orientações no link 4.2)

4.6 Lista de 3 - 4 cursos da Lakehead University que o candidato tenha interesse em

cursar. (conforme as orientações no link 4.2)

4.7 Histórico Escolar (solicitar em

http://www.upf.br/sou-upf/servicos-on-line/solicitacao-de-documentos-academicos),

datados a partir de 01 de fevereiro. Somente o candidato selecionado necessitará

traduzir o Histórico Escolar; a tradução é encaminhada pela Assessoria Internacional

(valor de R$ 150,00).

4.8 Privacy Notice Statement (Declaração de Privacidade) datada e assinada pelo

candidato. Disponível em

https://drive.google.com/drive/folders/1l_vpuN9llqmqo-Cd5r-Nu9TpkElSGSht

4.9 Atestado de vínculo com percentual de créditos, datado a partir de fevereiro de 2022.

(solicitar na secretaria do seu curso).

4.10 Comprovante de matrícula 2022-1, com no mínimo de 16 créditos matriculados.
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4.11 Carta de ciência dos pais - em português, para menores de 21 anos e/ou para

aqueles que são dependentes de seus pais.

4.12 Vídeo do candidato, de três minutos, falando em inglês: sua apresentação

pessoal, sobre seu curso e a UPF, aspectos importantes sobre sua formação

acadêmica, suas competências, justificativa de seu interesse em participar do ELAP

para sua formação acadêmica, o que pretende estudar no Canadá.

4.13 Recibo de depósito no valor de R$35,00 (trinta e cinco reais), em conta da UPF.

5. Outras informações importantes

5.1 Processos que não contenham todos os documentos e na mesma ordem descrita no

item “4” serão desclassificados automaticamente.

5.2 A divulgação do estudante selecionado será feita até o dia 9 de março de 2022.

5.3 A Assessoria Internacional ressalta, ainda, que realiza apenas a pré-seleção e

indicação de um estudante, cabendo à Lakehead University International realizar a

seleção final dos candidatos.

Outras Informações podem ser obtidas na Assessoria Internacional UPF, localizada no

Centro de Convivência UPF, fone 543316.8117 ou pelo e-mail aai@upf.br

Dra. Luciane Sturm

Coordenadora da Assessoria Internacional UPF

Passo Fundo, 3 de fevereiro de 2022.
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