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Uma carta da Mitacs Globalink para os pais—Agosto de 2014 
 
Prezados pais,  
 
Estamos contentes por seu filho estar interessado na Mitacs Globalink. Essa carta destaca a incrível 
experiência que nosso programa pode oferecer ao seu filho/filha, se ele/ela for selecionado para 
participar. 

Desde 1999, a Mitacs enriqueceu o aprendizado de nível de universidade ao vincular os pesquisadores 
alunos à indústria, bem como a professores reconhecidos nacional e internacionalmente. Em 2009, o 
programa Globalink foi criado para adotar a experiência e o conhecimento do mundo todo. Queremos 
colaborar com os melhores e mais brilhantes alunos. Em 2015, esperamos que 10.000 alunos de todo o 
mundo concorram a 700 vagas de estágio.  

O que você pode esperar da Mitacs?  A Mitacs fornece informações detalhadas com antecedência para 
a viagem de seu filho ao Canadá. Os custos de voo e acomodação são totalmente cobertos pelo 
programa. Os detalhes completos do programa estão disponíveis em nosso site 
em www.mitacs.ca/globalink.   

Seu filho terá um mentor aluno da Globalink, que é um aluno da graduação, e será o ponto focal de 
contato por todo o programa. Essa pessoa é o contato de emergência de seu filho caso ele precise de 
auxílio.  

Seu filho poderá morar em uma moradia estudantil na universidade canadense da qual for aluno. 
Homens e mulheres vivem nos mesmos andares e áreas comuns compartilhadas, exceto banheiros. 
Alguns alunos têm quartos privativos e alguns compartilham quartos com outros alunos do mesmo sexo.   

O que esperamos de seu filho?  Seu filho concluirá um projeto de pesquisa, participará de workshops e 
conhecerá pessoas de negócios locais. A Mitacs espera que seu filho se comporte como um 
representante de seu país de origem. Além disso, seu filho participará de atividades sociais e conhecerá 
novos amigos à medida que aprende sobre outras culturas, universidades canadenses e a cidade na qual 
estiver.  

A Globalink é uma excelente oportunidade que ampliará as opções de carreira de seu filho. Espero que 
essa carta assegure você de que a estadia de seu filho no Canadá será segura, educacional e 
enriquecedora. Para mais informações e histórias de ex-alunos da Globalink, 
acesse www.mitacs.ca/globalink/globalink-research-internship.  
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