
As instituições canadenses devem: 
• Apresentar o pedido de bolsa de estudos em nome dos candidatos 
   pré-selecionados;
• Assinar o acordo de financiamento com os estudantes 
   contemplados e o Ministério das Relações Exteriores do Governo 
   do Canadá (Global Affairs Canada);
• Isentar os estudantes contemplados do  pagamento do curso;
• Repassar os fundos das bolsas de estudo para os destinatários;
• Promover o programa para professores canadenses e para 
   instituições estrangeiras.

As instituições de origem devem: 
• Desenvolver acordos e parcerias com instituições canadenses;
• Conceder créditos acadêmicos aos estudantes contemplados após o
   seu retorno do Canadá;
• Promover o programa para seus alunos e identificar fortes
   candidatos.

Candidatos / Estudantes devem: 
• Cumprir os requisitos para ingressar em uma instituição 
   canadense;
• Retornar ao seu país e concluir seus estudos em sua instituição 
   de origem.

Programa de Líderes 
Emergentes nas Américas (ELAP) 

“Estudar e morar no Canadá foi incrível. Eu tive a 
oportunidade de vivenciar como obter uma educação de 
alta qualidade em um college canadense. Eu me senti 
seguro desde o primeiro dia em que cheguei e fiquei 
fascinado com a surpreendente paisagem canadense. Eu 
incentivo qualquer um a estudar no Canadá, pois o país 
oferece inúmeras possibilidades.

A minha experiência de estudos através do ELAP foi muito 
enriquecedora para minha carreira profissional, permitindo 
que eu pudesse discutir meus projetos e diferentes ideias 
com uma empresa do meu interesse.”

Marcelo Ayala, Paraguai 

DEPOIMENTO DO ESTUDANTE

Bolsas oferecidas anualmente:  
até 600 bolsas com duração de um 
semestre (4 a 6 meses)
 

Valor da bolsa de estudos:  
até  9.700 dólares canadenses

Cada bolsa de estudos inclui:
• Taxas para visto e / ou permissão 
   de estudo/ trabalho;
• Tarifa aérea de ida e volta para o Canadá;
• Plano de saúde;
• Outras despesas, como hospedagem,
   alimentação, etc.  

+ de 4.000 bolsistas desde 2009

 

COMO O ELAP FUNCIONA

Scholarships.gc.ca
EduCanada.ca
EduCanada/

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Oportunidades de bolsas de estudos para 
estudantes da América do Sul e Central, do 
Caribe e do México para estudar ou realizar 
pesquisas no Canadá, nos níveis de graduação 
e pós-graduação por um semestre. INSTITUIÇÕES 

CANADENSES 

 INSTITUIÇÕES 
DE ORIGEM

CANDIDATOS/
ESTUDANTES 


