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REITORIA
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1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL N.º 001/2020 – CORIN/UFRRJ
PROCESSO DE INDICAÇÃO DE DISCENTES DE GRADUAÇÃO PARA INTERCÂMBIO

EM UNIVERSIDADES DO CANADÁ - BOLSAS DO Emerging Leaders in the Americas
Program (ELAP)

A Coordenadoria  de Relações  Internacionais  e  Interinstitucionais  (CORIN)  e  a  Pró-Reitoria  de
Graduação (PROGRAD) no âmbito do Plano Institucional de Internacionalização, tornam público o
Edital para indicação de candidaturas ao Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP), para
intercâmbio acadêmico em universidades canadenses.  Serão selecionadas duas (02) candidaturas
para a Kwantlen Polytechnic University e duas (02) para a Queen´s University (Kingston), para o
segundo semestre de 2020, destinadas a estudantes de graduação da UFRRJ. 

Onde se lê:
2. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO
2.4. Ter percentual de integralização do curso de no mínimo vinte por cento (20%) e no máximo
oitenta por cento (85%).

2.5. Ter nível intermediário de inglês conforme notas mínimas estabelecidas pelo ELAP:  IELTS
nota mínima de 6.0 pontos; TOEFL IBT nota mínima de 80 pontos, TOEFL ITP nota mínima de
550 pontos ou outro comprovante internacional de proficiência na língua inglesa.

Leia-se:
2. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO
2.4. Ter percentual de integralização do curso de no mínimo vinte por cento (20%) e no máximo
oitenta por cento (80%), no ato da inscrição.

2.5. Ter nível intermediário de inglês conforme notas mínimas estabelecidas pelo ELAP:  IELTS
nota mínima de 6.0 pontos; TOEFL IBT nota mínima de 80 pontos, TOEFL ITP nota mínima de
550 pontos ou outro comprovante internacional de proficiência na língua inglesa, equivalente aos
anteriores.

Onde se lê:
4. INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição será feita  exclusivamente  por meio de mensagem eletrônica encaminhada ao e-
mail  corin@ufrrj.br.  O  “assunto”  do  e-mail  deverá  estar  no  seguinte  formato:
NOME_SOBRENOME_ELAP2020 e deverá ter anexados os seguintes documentos:
itens a) ao g)

Leia-se:
Onde se lê:



4. INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição será feita  exclusivamente  por meio de mensagem eletrônica encaminhada ao e-
mail  corin@ufrrj.br.  O  “assunto”  do  e-mail  deverá  estar  no  seguinte  formato:
NOME_SOBRENOME_ELAP2020 e deverá ter anexados os seguintes documentos:

h) Certificado de proficiência conforme item 2.5.

4.2. Havendo mais de um e-mail de inscrição ficará valendo somente o último enviado.

Seropédica, 17 de fevereiro de 2020. 

Prof. José Luis Fernando Luque Alejos
Coordenador de Relações Internacionais e Interinstitucionais


