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A DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS 

 (DIRINTER) PRÉ-SELECIONA ESTUDANTES DO IFAM DOS CURSOS DE 

TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E TECNOLOGIA EM 

PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA PARA BOLSAS DE ESTUDO DO PROGRAMA 

LÍDERES EMERGENTES DAS AMÉRICAS – ELAP, NO CANADÁ, EM 2015. 
 

O North Island College (NIC),Vancouver/Canadá, oferece duas (02) bolsas integrais 

através do Programa Líderes Emergentes das Américas – ELAP (Emerging Leaders of the 

Americas Program). A bolsa destina-se a estudantes regularmente matriculados no IFAM nos 

cursos de Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em Produção Publicitária. Os 

alunos selecionados participarão do Programa de Estudos no North Island College a partir de 

setembro de 2015. 

 
O objetivo do programa é favorecer o aperfeiçoamento dos recursos humanos de uma 

nova geração de líderes nas Américas, ao mesmo tempo em que consolida as relações entre as 

instituições de ensino superior brasileiras e canadenses. 

 

São elegíveis os estudantes que estejam matriculados regularmente em uma instituição de 

ensino superior no Brasil que tenha um acordo de cooperação com uma instituição de ensino 

superior canadense. 

 

Enquanto estiverem no Canadá, os bolsistas devem permanecer vinculados a seus 

estabelecimentos de ensino no Brasil. As bolsas consistem em $7.200 dólares canadenses por 4 

meses, administradas pelas instituições canadenses anfitriãs, e compreendem transporte aéreo, 

visto para o Canadá, seguro-saúde, livros e equipamentos (exceto computadores) e despesas com 

moradia. 

 

DOS PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES NESTE 

PROGRAMA: 

 

1- Estar regularmente matriculado no IFAM; 

2- Ter idade igual ou superior a 18 anos até a data da inscrição; 

3- Ter integralizado, no momento da inscrição, no mínimo o 2º. semestre, e no máximo o 

penúltimo semestre do curso; 

4- Ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 7,0 (SETE) para aprovação. 

5- Ter fluência em Inglês; 

6- Não ter participado do Programa ELAP anteriormente. 

 

DAS INSCRIÇÕES  

 

As inscrições para o processo de pré-seleção deverão ser feitas na Pró-Reitoria de 

Extensão – PROEX / Diretoria de Relações Interinstitucionais e Comunitárias - 

DIRINTER, no Prédio da Reitoria do IFAM, Rua Ferreira Pena, 1109 - Centro, no 

período de 06 a 08 de abril de 2015, das 8h às 17h. 

 
De acordo com as orientações do North Island College os candidatos NÃO deverão se 

inscrever diretamente no portal do ELAP. 
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No ato da inscrição, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

1- Formulário de Inscrição (International Application); Preencher este formulário 

com dados pessoais e outras informações gerais solicitadas no mesmo; 

 

2- Formulário de Seleção do Curso (Incoming Exchange Course Confirmation); 

Este formulário deverá ser preenchido pelo aluno juntamente com o coordenador 

ou professor do seu curso. Deverá registrar as informações das disciplinas 

correlacionadas entre a grade do seu curso no IFAM e as a cursar no NIC.  

Acessar informações em: http://www.nic.bc.ca/programs 

 

3- Carta de intenções: Uma breve carta em Inglês ou em Francês do aluno, 

descrevendo a natureza de sua pesquisa ou estudos a serem realizados e explicando 

sobre as razões da escolha do Canadá, da instituição e programa. O aluno também 

deve indicar como o programa de estudo proposto ou investigação vai se relacionar 

com a sua carreira futura e com o IFAM. Este documento deverá ser assinado e 

datado; 

 

4- Nota de Privacidade (Privacy Notice Statement: Non-Canadian Participants): 

Uma cópia da Declaração de Aviso de Privacidade dos participantes assinado pelo 

aluno; 

 

5- Prova de Cidadania: uma cópia do passaporte do estudante, com datas válidas; 

 

6- Comprovante de Matrícula: Um documento de uma página, nas versões em 

Português e Inglês ou Francês do IFAM, em papel timbrado, datado nos últimos 

seis meses. Este documento deve confirmar se o candidato está matriculado em um 

curso de graduação e continuará seus estudos após o seu regresso. 

 

7- Fluência em Inglês: Transcrição do score de proficiência em Inglês. 

TOEFL-IBT: Pontuação mínima: 60 

TOEFL-ITP: Pontuação mínima: 500 

IELTS: Pontuação mínima: 5 pontos em todas as bandas 

 

NOTA: Caso o aluno não tenha certificado de proficiência, poderá apresentar 

documento de curso de língua inglesa que comprove sua fluência, além de passar 

por uma entrevista no ato da inscrição que levará em conta os seguintes quesitos: 

 
(a) Domínio da língua inglesa; 

(b) Capacidade de comunicação; 

(c) Objetividade; 

(d) Clareza de argumentação; 

(e) Persuasividade e pertinência às questões da entrevista. 

 

A pontuação máxima da entrevista é de 10 pontos, sendo 2 pontos por quesito. 

A nota mínima para classificação é 6 pontos. 



 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS 

 

  

8- Carta de Apoio do IFAM: Uma carta de uma página do coordenador do curso 

ou de um professor do aluno, nas versões em Português e Inglês ou Francês, 

explicando a natureza do estudo e como o candidato e o IFAM irão beneficiar-se 

desta bolsa. 

 

9- Histórico Escolar do aluno em português e versão em Inglês. 

 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 

1- Maior Coeficiente de Rendimento (CR) do aluno ; 

2- Maior escore de proficiência em língua inglesa (IELTS, TOEFL); 

3- Maior nota na entrevista. 

 

Em caso de haver empate na classificação geral, aplicar-se-ão em ordem decrescente os seguintes 

critérios até haver desempate: 

 

1- Aluno matriculado em período mais avançado do curso; 

2- Aluno que tenha maior idade. 

 

DOS RESULTADOS 

 

A partir dos critérios supra, serão pré-classificados quatro candidatos para o programa, dos quais 

dois serão selecionados pelo North Island College. 
 

A divulgação dos nomes dos quatro alunos pré-selecionados dar-se-á no dia 13 de abril de 

2014 no portal do IFAM. 

 

O NIC notificará o aluno diretamente se ele for selecionado para a bolsa. 

 

 

 

Manaus, 01/04/2015 

 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS 


