
 
 

PROGRAMA FUTUROS LÍDERES NAS AMÉRICAS DO GOVERNO CANADENSE (ELAP) 
PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATURA PARA ENVIO À KING’S UNIVERSITY 

 

 

EDITAL CRInter N°. 02/2014 

 

 

 

A Coordenação de Relações Internacionais - CRInter da Universidade Federal de 

Pelotas, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as resoluções do COCEPE 

14/2010 e 03/2012, torna público o presente Edital para a pré-seleção de estudante de 

graduação da UFPel, para ser encaminhada para a King’s University (Canadá) com a 

solicitação de que seja submetida ao Programa Futuros Líderes nas Américas (ELAP) 

que prevê mobilidade de 04 (quatro) a 06 (seis) meses.  

 

 

OBJETIVO 

 

Artigo 1º. O objetivo do Programa é apoiar o aperfeiçoamento de recursos humanos de 

uma nova geração de líderes nas Américas e consolidar as relações entre as instituições 

de ensino superior brasileiras e canadenses. Os temas de estudo ou pesquisa prioritários 

são aqueles relacionados a governança democrática, prosperidade, paz, segurança e o 

desenvolvimento econômico da região. Maiores informações estão disponíveis em: 

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-

pfla.aspx?lang=eng&view=d 

 

CANDIDATURA 

 

Artigo 2°. Será pré-selecionada 1 (uma) candidatura, para ser encaminhada a King’s 

University, Canadá, com a solicitação de que seja submetida ao Programa Futuros 

Líderes nas Américas (ELAP), cabendo à instituição canadense a decisão de submetê-la 

ou não. 

 



  

 

REQUISITOS 

 

Artigo 3º. Somente serão aceitas as inscrições de alunos da UFPel que atendam as 

seguintes exigências: 

I. Estar matriculado regularmente e com frequência nos cursos de Graduação da 

UFPel que não são participantes do “Ciência sem Fronteiras”; 

II. Ter concluído, no mínimo, 40% e no máximo, 80% do seu curso de graduação 

na UFPel no momento da candidatura conforme declaração do Coordenador 

do respectivo Colegiado do Curso; 

III. Ter média geral igual ou superior a 7.0 (sete) e, no máximo, 01 (uma) 

reprovação/infrequências no histórico escolar; 

IV. Comprovante de competência em língua inglesa conforme as especificações da 

Universidade de destino; 

 

English Proficiency: Students admitted to King’s University College must 

be proficient in written and spoken English. We will require the following 

proficiency scores or higher: 
• I.E.L.T.S. (International English Language Testing System) - 6.0 IELTS 

• T.O.E.F.L. (Test of English as a Foreign Language)- Students must 

achieve a written TOEFL score of 550 
• T.O.E.F.L. IBT - 80 and above (reading score of 15 and above, listening 

score of 16 and above and a writing score of 15 and above) 

 

V. Não ter sido contemplado anteriormente com nenhum programa de bolsas de 

estudos para mobilidade internacional; 

VI. Não estar concorrendo concomitantemente a esse processo a qualquer outro 

programa de bolsas de estudos de mobilidade internacional na UFPel; 

VII. Existir na Universidade de destino (King’s University), um curso compatível 

com as disciplinas que compõem a grade curricular do seu curso de origem na 

UFPel. http://www.kcl.ac.uk/schools/index-new.aspx 

Parágrafo único: O não cumprimento de quaisquer desses requisitos é motivo para 

eliminação do candidato. 

DOCUMENTAÇÃO 

 

Artigo 4º.  O candidato deverá entregar na CRInter os documentos abaixo na ordem 

indicada: 



  

 

 

I. Formulário de inscrição da CRInter preenchido; (ANEXO I) 

II. Plano de estudos, conforme orientações do ANEXO II, incluindo a documentação 

exigida (os documentos devem ser escritos em inglês) 

a) Cópia do passaporte; 

b) Carta de Intenções em que o candidato descreva a natureza de sua pesquisa ou estudo 

a ser realizado e explique a razão de estudar no Canadá e a escolha da instituição, 

programa ou supervisor, se houver. O candidato deverá também indicar a relação do 

plano de estudos com sua futura carreira. (máximo de uma página); 

c) Carta de Recomendação emitida por professor que explique a natureza do estudo do 

aluno e como o candidato e a sua instituição de origem se beneficiarão com a 

participação no Programa (máximo de uma página) 

d) Declaração de Privacidade: http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-

bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=eng 

e) Comprovante de proficiência em língua inglesa igual ou acima dos seguintes áreas: 

• I.E.L.T.S. (International English Language Testing System) - 6.0 IELTS 
• T.O.E.F.L. (Test of English as a Foreign Language) - Students must achieve a 

written TOEFL score of 550 

• T.O.E.F.L. IBT - 80 and above (reading score of 15 and above, listening score of 

16 and above and a writing score of 15 and above) 

 

IV. Comprovante de matrícula original atualizado, emitido e assinado pelo DRA; 

V. Histórico Escolar original atualizado com média geral igual ou superior a 7.0 (sete) e 

com no máximo 01 (uma) reprovação ou infrequência, emitido e assinado pelo DRA; 

VI. Declaração do Coordenador do Curso de Graduação do candidato em que ateste o 

percentual do curso concluído pelo aluno no momento de sua candidatura ao Edital; 

(ANEXO III) 

VII. Declaração de aceite de um tutor (professor efetivo) vinculado ao Curso de 

Graduação em que o acadêmico está matriculado na UFPel, para fins de 

acompanhamento pedagógico; (ANEXO IV) 

VIII. Termo de compromisso, afirmando que retornará às atividades acadêmicas na 

UFPel após o término do intercâmbio e apresentará seu registro de notas e ementas das 

disciplinas cursadas (devidamente carimbadas e assinadas pela instituição de destino) e 

relatório das atividades desenvolvidas até 30 dias após o retorno; (ANEXO V) 

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=eng
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=eng


  

 

X. Currículo Lattes documentado (com todos os comprovantes das atividades que o 

candidato desejar que sejam consideradas); 

 

Parágrafo único: A não apresentação de quaisquer documentos do rol acima implicará 

na eliminação do candidato. 

 

CRONOGRAMA 

 

Artigo 5º.  

 

Etapa Data 

Publicação do Edital 24/03/2014 

Período de entrega da documentação na 

CRInter 

De 24/03/2014 a 04/04/2014 

Seleção 07/04/2014 

Divulgação dos selecionados na página da 

CRInter 

A partir de 07/04/2014 

 

Parágrafo único. O descumprimento aos prazos será critério de desclassificação do 

candidato. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Artigo 6º. A documentação completa deve ser entregue na CRInter situada à Rua Lobo 

da Costa, n° 859 ao lado do Teatro Guarany na segunda, quarta, quinta e sexta-feira das 

9h às 12h e na terça-feira das 14h às 17h, dentro do prazo estipulado no cronograma. 

 

Artigo 7º. A seleção dos candidatos será realizada por meio de avaliação do histórico 

escolar a partir da média das notas das disciplinas concluídas até o momento da seleção. 

Na hipótese de empate entre os candidatos, será considerada como fator de desempate a 

maior porcentagem de integralização curricular. 

 

Parágrafo único. O processo seletivo cria apenas expectativa de direito, sendo que o 

pré-selecionado pela UFPel será submetido à avaliação por parte da universidade 



  

 

parceira, a qual decidirá se encaminhará submissão de proposta ao Programa Futuros 

Líderes das Américas (ELAP). 

 

BENEFÍCIOS 

 

Artigo 8º. Conforme informações disponíveis em: http://www.scholarships-

bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng&view=d 

 

OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS 

 

Artigo 9º. Os estudantes selecionados deverão: 

I. Comparecer a CRInter em data a ser designada pela Coordenação com todos os 

documentos determinados pela IES estrangeira para que receba a carta de aceite da 

instituição anfitriã; 

II. Depois do recebimento do termo de adesão do aluno e carta de aceite da universidade 

estrangeira, encaminhar os documentos necessários para a solicitação de visto de 

estudante no consulado do país de destino, incluído o seguro-saúde com cobertura de 

falecimento e invalidez por acidente, assistência e repatriação de falecidos e 

reembolso de gastos médicos por acidente do beneficiário da bolsa; 

III. Apresentar toda e qualquer documentação extra exigida após o processo seletivo; 

IV. Arcar com os custos de hospedagem, alimentação, transporte e seguro de vida 

relativos ao período do intercâmbio que excedam o valor da bolsa, bem como 

assumir eventuais gastos adicionais incorridos pelos cônjuges, dependentes ou 

acompanhantes. 

V. Permanecer regularmente matriculado na UFPel tendo no mínimo um semestre a 

cursar após o seu retorno; 

VI. Concordar em permanecer durante o período de vigência da bolsa com dedicação 

integral na universidade estrangeira, seguindo o plano de estudos aprovado por sua 

coordenação acadêmica, o qual deve contemplar disciplinas que possam ser 

aproveitadas em seu histórico escolar na UFPel; 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



  

 

Artigo 10. A CRInter poderá em função de aspectos formais e normas existentes na 

universidade estrangeira e a seu único e exclusivo critério, alterar a presente chamada 

independentemente do calendário estabelecido. 

 

Artigo 11. A documentação deverá ser entregue na CRInter dentro do prazo estipulado, 

não havendo nenhuma possibilidade de ser aceita após a data determinada por este 

edital. Somente serão aceitas candidaturas com a documentação completa, em ordem e 

presas com clipes e sem grampos; não serão aceitas candidaturas com documentos 

aquém do estipulado. 

 

Artigo 12. O aluno que descumprir e/ou não atender qualquer das exigências será 

automaticamente desclassificado do processo seletivo. 

 

Artigo 13. Em caso de desistência após a aprovação, o estudante tem a obrigação de 

comunicar a CRInter apresentando justificativa da desistência o mais rápido possível. O 

estudante deve ter consciência de que uma desistência pode representar a inutilização da 

vaga e da bolsa que poderia ser aproveitada por outro aluno. 

 

Artigo 14. Os estudantes que não forem pré-selecionados podem retirar seus 

documentos de candidatura entre 19 e 23 de maio 2014. Após essa data, os documentos 

não retirados serão descartados. 

 

Artigo 15. Os recursos a cada etapa da seleção poderão ser impetrados à Comissão de 

Seleção até vinte e quatro (24) horas úteis após a publicação dos referidos resultados 

através de requerimento dirigido ao seu Presidente. 

 

Artigo 16. Os casos omissos serão resolvidos pela CRInter. 

 

Artigo 17. Em caso de dúvidas sobre esse edital entrar em contato pelo email 

crinter.ufpel@gmail.com. Somente dúvidas sobre questões não contempladas no 

edital serão respondidas. 

Profª. Drª. Maria Leticia Mazzucchi Ferreira 

Coordenadora de Relações Internacionais 

                                                                                             Pelotas, 24 de março de 2014.



 
ANEXO I 

PROGRAMA FUTUROS LÍDERES NAS AMÉRICAS DO GOVERNO CANADENSE 

(ELAP) 

PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATURA PARA ENVIO À KING’S UNIVERSITY 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

I - Informações pessoais 

Nome: ________________________________________________________________ 

Telefone fixo: ____________________________ Celular: ______________________ 

Email: _______________________________________________________________ 

Email2: ______________________________________________________________ 

 

II - Informações acadêmicas 

Curso: ________________________________________________________________ 

Número de matrícula: ___________________  Ingresso em: _____________________ 

Média geral no Curso: _____ 

Nº de semestres concluídos até o momento da candidatura: _______ 

Percentual do curso concluído no momento da candidatura: _______ 

 

III – Experiência internacional 

Caso já tenha participado de algum tipo de intercâmbio ou mobilidade internacional, 

indique abaixo o ano, duração, país de destino e tipo de atividade realizada:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Ao assinar este formulário de inscrição, declaro 1) que todas os dados informados acima 

são verdadeiros; 2) estar ciente de todas as informações indicadas no edital de seleção 

para o Programa Futuros Líderes nas Américas – ELAP e 3) estar comprometido a 

cumprir todas as exigências estabelecidas pelo programa caso venha a ser selecionado. 

 

Data: __/__/____ 

 

Assinatura do candidato: 



 
ANEXO II 

 

PROGRAMA FUTUROS LÍDERES NAS AMÉRICAS DO GOVERNO CANADENSE 

(ELAP) 

PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATURA PARA ENVIO À KING’S UNIVERSITY 

 

 

I - CANDIDATE 

Salutation (Mr, Ms, Mrs.): ______________________________________________________ 

First Name: __________________________________________________________________ 

Last Name: __________________________________________________________________ 

Email: _______________________________________________________________________ 

Country of Citizenship: ________________________________________________________ 

 

II - SUMMARY OF THE STUDY PROJECT 

Study Project Title: ___________________________________________________________ 

For College and Undergraduate students: please provide a list of courses the student will 

be taking in Canada (maximum 3000 characters): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Expected Commencement Date of Research or Study (dd/mm/yyyy): __/__/____ 

Expected Completion Date of Research or Study (dd/mm/yyyy): __/__/____ 

 

III - STUDIES IN PROGRESS 

Partner Institution (student’s home institution): University Federal of Pelotas 

Degree Sought: University undergraduate 

Discipline: ___________________________________________________________________ 

End Date (mm/yyyy): __/____ 

 

Contact person at exchange partner institution: 

Salutation/First Name/Last Name: Mrs. Maria Leticia Mazzucchi Ferreira 

Address: Universidade Federal de Pelotas – Rua Lobo da Costa, 859 – Pelotas – RS – Brasil – 

CEP 96010-150 

Email: crinter.ufpel@gmail.com 

 

The supporting documents (already mentioned in item 4) 

· Proof of citizenship: a copy of the student’s passport or national identity document 

with valid dates; a baptism certificate is not accepted as proof of citizenship. 

· Proof of full-time enrolment: a short letter in English from the home institution, on 

official letterhead, dated within the last six months. This letter must confirm that the 

candidate is currently enrolled in a full-time program and will continue to be enrolled 

upon their return (will be provided by CRInter - UFPel) Copies of transcripts, a 

student card or letter of admission are not acceptable 

(maximum one page). 

· Letter of intent: a short letter in English from the student describing the nature of 

his/her research or studies to be undertaken and explaining the rationale for study in 

Canada and for the choice of institution, program and supervisor. The student must also 



  

 

indicate how the proposed program of study or research will relate to his/her future 

career (maximum one page). 

· Letter of support from the home institution: a short letter in English from the 

student’s instructor or professor at the home institution explaining the nature of study 

and how the candidate and the home institution will benefit from this scholarship 

program (maximum one page). 

· Privacy Notice Statement: a copy of the Privacy Notice Statement for non-Canadian 

participants signed by the student. (http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-

bourses/non_can/notice-enonce.aspx?lang=eng).



 
     

ANEXO III 

 

PROGRAMA FUTUROS LÍDERES NAS AMÉRICAS DO GOVERNO CANADENSE 

(ELAP) 

PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATURA PARA ENVIO À KING’S UNIVERSITY 
 

 

DECLARAÇÃO DE PORCENTAGEM DO CURSO CONCLUÍDO 

 

 

 Pelotas, ___ de ___________ de 2014. 

 

 

Atestamos para fins de participação no Edital nº. 02/2014 da CRInter que o 

aluno ______________________, matrícula ________ encontra-se regularmente 

matriculado em 2014/1 no curso de ___________________________, tendo 

integralizado até 2013/2, _______% dos créditos obrigatórios previstos para o seu 

curso, estando matriculado em _____ disciplinas que representam _______% dos 

créditos obrigatórios, podendo concluir até o término desse período, se aprovado em 

todas as disciplinas, _______% dos créditos obrigatórios do curso. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Coordenador do Colegiado 

CARIMBO 

 



 
 

ANEXO IV 

 

PROGRAMA FUTUROS LÍDERES NAS AMÉRICAS DO GOVERNO CANADENSE 

(ELAP) 

PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATURA PARA ENVIO À KING’S UNIVERSITY 
 

CARTA DE ANUÊNCIA DO TUTOR 

 

Pelotas, ___ de ___________ de 2014. 

 

Atesto que me disponibilizo em ser tutor acadêmico do aluno 

___________________________________, do curso de ________________________ , 

que realizará inscrição no Edital nº. 02/2014 da CRInter, com as seguintes atribuições: 

 

I. Orientar e mediar, quando possível, a realização do regime concentrado; 

II.  Auxiliar o discente na elaboração do plano de atividades; 

III. Acompanhar à distância as atividades realizadas pelo discente; 

IV. Orientar e avaliar a elaboração do relatório entregue pelo discente. 

V. Realizar avaliação da mobilidade acadêmica do discente para a CRInter. 

 

 

______________________________________ 

Nome do Professor  

Nº. SIAPE 

 

 

 

 



 
ANEXO V 

 

PROGRAMA FUTUROS LÍDERES NAS AMÉRICAS DO GOVERNO CANADENSE 

(ELAP) 

PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATURA PARA ENVIO À KING’S UNIVERSITY 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu, ___________________________________________, aluno do curso de 

____________________________ da UFPel declaro que retornarei às atividades 

acadêmicas na UFPel após o término do intercâmbio e apresentarei registro de notas e 

ementas das disciplinas cursadas (devidamente carimbadas e assinadas pela instituição 

de destino) e relatório das atividades desenvolvidas até 30 dias após o retorno. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

 


