
 

Esta correspondência é direcionada aos educadores brasileiros, com objetivo de informar sobre a 
oportunidade de estágio de pesquisa, remunerado, no Canadá,  para os alunos com destaque 
acadêmico, do terceiro e quarto ano de graduação universitária. Está é uma excelente oportunidade 
para os alunos que se classificam entre os 10% melhores de cada curso. Pedimos a gentileza de 
repassar as informações abaixo para seus alunos e para os demais professores do ensino superior. 

O Acordo-Quadro para Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação, entre o Canadá e o Brasil, 
entrou em vigor em 2010 e uma das premissas é fortalecer as parcerias acadêmicas, intercâmbios e 
programas de cooperação financiados por ambos os governos.   

O programa Mitacs Globalink de estágio de pesquisa recebeu a primeira turma em 2009 e, 
atualmente, opera com 29 universidades canadenses, em parcerias com Brasil, China, Índia e México. 
O programa recebeu quase 40 alunos brasieliros em 2012, e esta pronto para ampliar esse número 
para 2013. A meta para o próximo ano é receber mais de  375 estudantes internacionais, de diversas 
áreas acadêmicas. 
 
As inscrições para as bolsas de pesquisa do programa Mitacs Globalink - 2013 devem ser feitas 
através do endereço eletrônico: http://www.mitacs.ca/globalink 

•    Esse é um programa onde somente os melhores alunos são aceitos a cada ano. 

•     Os alunos serão selecionados pelo critério de excelência acadêmica, pela avaliação das 

cartas de referência, justificativa de inscrição, a média das notas (deve ser> 8 / 10), e 

excelência numa disciplina específica. 

•     Os estudantes deverão ser capazes de ficar no Canadá por 10-12 semanas, 

trabalhando em tempo integral como pesquisadores, sob a supervisão de um professor 

canadense. 

•     Embora haja diversas oportunidades para alunos das áreas de ciência, tecnologia, 

engenharia e matemática, estudantes de todos os cursos podem aplicar para o 

programa.  

•     As inscrições exigem a apresentação de duas (2) cartas de referência, e o histórico 

escolar digitalizado. 
 

Esta experiência fortalece a rede de pesquisadores entre o Brasil e o Canadá, fornecendo aos alunos 

oportunidades para trabalhar sob a supervisão de pesquisadores canadenses, colaborar 

com pesquisadores internacionais em  universidades de prestígio reconhecido, e fortalecer seus 

conhecimentos através de seminários de desenvolvimento profissional, apresentações de 

diversas indústrias, e sessões de networking durante a conferência anual do programa Globalink.  

 

Para mais informações, por favor, visite nosso website: www.mitacs.ca/globlaink, ou mande um correio 

eletrónico para: globalink@mitacs.ca 
 

 

A. Michele Davies 

Director, Globalink 

 



 

This email is directed to Brazilian educators, with the objective to inform about a funded international 

research internship, in Canada, for excellent students between their third and fourth year of 

studies. This is an excellent opportunity for those students who are in the top 10% of your 

class.  Please, forward the following information to your students and other university professors. 

  

The Canada-Brazil Framework Agreement for Cooperation on Science, Technology and 

Innovation entered into force in 2010, and one of its premises is to strengthen academic partnerships, 

exchanges and cooperation programs funded by both Governments. 

  

The Mitacs Globalink research internship  hosted its first cohort in 2009, and currently operates with 29 

Canadian universities, in partnership with Brazil, China, India and Mexico. The program hosted almost 

40 students from Brazil in 2012, and is prepared to expand in 2013.  The goal for the next year  is to 

receive more than 375 international students from diverse academic fields. 

  

The registration for the MITACS Globalink program - 2013 must be carried out through the address: 

http://www.mitacs.ca/globalink 

  

•  This is a competitive program, with only the very best students being accepted each year 

•  Students will be selected based on their excellence, including an evaluation of reference 

letters, application rationale, GPA (must be >8/10) and specific discipline strength 

•  Students are expected to be able to stay in Canada for 10-12 weeks, working full time as 

researchers under the supervision of a Canadian professor 

•  Although many of the opportunities are in science, technology, engineering and 

mathematics fields, students from all courses can apply for the program.  

 • Applications require submission of two (2) reference letters, and the academic transcript 

  

 

This experience strengthens our Brazil-Canada research network by providing the Brazilian students 

with opportunities to interact with students from different nationalities, to work under the supervision of 

Canadian researchers, to collaborate with international researchers in universities of recognized 

prestige, and to build their skills through professional development workshops, industry presentations, 

and networking sessions. The program is about  three months long, enabling the students to participate 

without interfering too much in the course of the Brazilian academic year. 

 

 For more information, please, visit our website: www.mitacs.ca/globalink, or send us an email 

to: globalink@mitacs.ca." 

 
A. Michele Davies 

Director, Globalink 



 


