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Welcome to the 2020 Academic Year!
A Assessoria para Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão
(ARI/UEMA) dá as boas-vindas aos estudantes neste novo ano acadêmico. A todos
que retornam à UEMA, estamos felizes de ter você de volta. Aos novos estudantes,
desejamos que aproveitem todas as oportunidades oferecidas por nossa instituição.
O site da ARI (ari.uema.br) é o principal canal de divulgação de editais, informações
e notícias relacionadas a ações que envolvam a internacionalização da UEMA.
Convidamos todos a acessarem a página regularmente, para manterem-se
atualizados sobre bolsas, eventos e outras oportunidades. No nosso Instagram
(@ari.uema) e na nossa página do YouTube (acesse aqui) também publicamos
novidades, editais e eventos.

Confira as oportunidades de bolsas para
mobilidade acadêmica
Programa Futuros Líderes nas Américas (ELAP): bolsas para
mobilidade acadêmica no Canadá
O Programa Futuros Líderes nas Américas (Emerging
Leaders in the Americas Program – ELAP) é um programa
do governo canadense que vai selecionar estudantes da
América Latina para realizarem mobilidade acadêmica no
Canadá.
O ELAP é destinado a estudantes de graduação,
mestrado e doutorado. O candidato precisa estar
matriculado em uma instituição de ensino superior
brasileira.
O programa exige que exista um acordo de cooperação entre a instituição brasileira do
candidato e a instituição canadense na qual ele quer estudar.
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) tem acordo de cooperação com a
Universidade de Montreal (Université de Montréal – UdeM). A UdeM é responsável por
realizar a inscrição do candidato no programa. A Assessoria de Relações Internacionais da
UEMA (ARI-UEMA) é responsável por nomear os estudantes para as inscrições.
As bolsas para mobilidade acadêmica no Canadá tem duração de quatro ou seis meses. As
bolsas de quatro meses serão de 7.200 dólares canadenses, enquanto as de seis serão de
9.700 dólares canadenses. Ambas integram os custos de passagem área, visto, seguro-saúde,
livros e despesas com moradia.
Os interessados devem entrar em contato com a ARI para seguir com as inscrições. A
inscrição deve ser realizada até dia 16 de março, segundo recomendações da
Universidade de Montreal.
Leia mais no site da ARI. Entre em contato pelo e-mail: arinternacionais@uema.br
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Programa Capes-Fulbright oferece bolsas para doutorado pleno nos Estados
Unidos
A Capes e a Comissão Fulbright abrem inscrições para seleção de candidaturas para o
Programa Capes-Fulbright de Doutorado Pleno nos Estados Unidos. As inscrições estão
abertas até o dia 31 de março.
Serão concedidas até 20 bolsas de estudo. Cada bolsista deste Programa será apoiado
financeiramente com o valor anual de até US$ 55.000,00.
Leia a notícia completa no site da ARI.

Conheça outros editais:
CAPES lança editais com bolsas de doutorado e pós-doutorado na Áustria. Inscrições até o dia
13 de março - Leia mais
Confap e UK Academies abrem oportunidades para mobilidade de pesquisadores brasileiros
ao Reino Unido (2020-2021) - Leia mais
Programa Stanisław Ulam abre inscrições para intercâmbio na Polônia - Leia mais
Universidade de La Rioja oferece bolsas para curso de espanhol - Leia mais

Eventos de internacionalização serão realizados na UEMA
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), por meio da Assessoria para Relações
Internacionais (ARI), irá realizar dois eventos de internacionalização para a comunidade
acadêmica: 6º Café Internacional e Sessão Especial do Café Internacional.
A sexta edição do Café Internacional será realizada no dia 12 de maio. Na
programação do evento, palestras, participação do Conselho Britânico e encontro do
Comitê de Internacionalização. O Café Internacional é gratuito, e tem por objetivo
reunir

estudantes,

professores,
pesquisadores,
https://www.ari.uema.br/?p=4034

profissionais,

gestores

e

representantes de centros de idiomas para orientar sobre mobilidade internacional
e

informar

sobre

as

atividades

desenvolvidas

pela

ARI

no

processo

de

internacionalização da universidade.
Já a Sessão Especial do Café Internacional fará parte da Semana Acadêmica, que
acontece entre os dias 09 e 13 de novembro. A Sessão será uma Prática de Oratória
para Apresentações Internacionais, em que os alunos serão convidados a submeter
trabalhos para serem apresentados em inglês, para estimular a publicação e
divulgação internacional.
Contamos com a presença de toda comunidade para estes eventos.
Acompanhe o site da ARI para atualizações e novidades sobre as ações de
Internacionalização da UEMA.

UEMA integra programas de intercâmbio com México e Colômbia
para estudantes de graduação
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), por meio da Assessoria para Relações Internacionais
(ARI), assinou termo de compromisso para participar das edições 2020 do Programa de Intercâmbio
de Estudantes Brasil-México (BRAMEX) e Brasil-Colômbia (BRACOL). Os respectivos programas
consistem no intercâmbio de estudantes de graduação de universidades do Brasil-Mexico e BrasilColômbia.
Para o primeiro edital do Programa BRAMEX, serão disponibilizadas vagas para alunos de
instituições mexicanas realizarem mobilidade acadêmica na UEMA. Já o primeiro edital do
Programa BRACOL, estudantes de universidades da Colômbia irão concorrer no edital de
mobilidade acadêmica internacional para terem experiência acadêmica em nossa instituição.
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