
                                 
 

 

II Feira Interamericana de Pós-graduações  
 

O Congresso das Américas sobre Educação Internacional (CAEI) convida sua instituição / organização / 

associação a participar da II Feira Interamericana de Pós-graduações que se levará a cabo de 11 a 13 de 

outubro de 2017, em Montreal, no âmbito do CAEI Canadá 2017.   

 

Fundamento  

 

Conscientes dos desafios do contexto internacional contemporâneo, um número importante de países 

define seu nível de competitividade na base de sua capacidade para produzir e assimilar conhecimento. 

Nisto, as Instituições de Ensino superior (IES) desempenham sem dúvida um papel fundamental.   

 

Para assegurar uma contribuição valiosa ao progresso de suas comunidades, as IES das Américas 

precisam fortalecer suas práticas de inovação educativa e de pesquisa, e valorizar os talentos existentes 

e capacidades acumuladas em grupos de acadêmicos de nível internacional, que possam mobilizar-se 

em prol das IES dispostas a transformar suas práticas educativas e infraestruturas de pesquisa.  

 

Desde esta perspectiva, a II Feira Interamericana de Pós-graduações tem como objetivo apresentar a 

oferta de programas de pós-graduação, oferecer um amplo panorama das diversas opções de estudo de 

diferentes instituições de ensino superior das Américas e refletir sobre o fortalecimento da oferta de 

programas de pós-graduações em modalidades inovadoras tais como a cotutela, bi diplomação ou 

modelos mistos (blend), entre outros. A Feira oferecerá assim um espaço onde representantes do setor 

de ensino superior e de centros de pesquisa promoverão especialidades, mestrados e doutorados dados 

nas suas instituições. O fórum estará aberto a todos aqueles que tenham um interesse em obter uma 

pós-graduação, sejam eles jovens recém-diplomados ou membros já experimentados do corpo 

acadêmico. 

 

Objetivos  

 

 Promover programas de excelência que permitam às IES das Américas fortalecerem suas 
capacidades de pesquisa;  

 Conhecer mais sobre os processos e requerimentos de admissão, modalidades de estudo e 
oportunidades de financiamento, entre outros; 

 Facilitar a criação de alianças de cooperação entre as IES e os organismos participantes para 
propulsar o desenvolvimento científico, tecnológico e acadêmico nas Américas.  

 



                                 
 

Participantes 
 

Expositores 

 

 Universidades, Instituições de Ensino superior e Centros de Pesquisa com autorização oficial 

para oferecer programas de pós-graduação; 

 

 Entidades de apoio, privadas ou governamentais, assim como organismos e instituições que 

oferecem mecanismos de financiamento para estudos de pós-graduação.  

 

Público 

 

 Cerca de 600 participantes inscritos no CAEI Canadá-2017 (A Feira estará aberta das 9h00 às 

18h30 durante três dias). 

 

 

Estrutura  

 

Espaço Detalhes 

Expo  

 

- Um stand dentro da exposição em que as IES, entidades de 

Estado ou outros organismos relacionados com o Ensino 

superior possam apresentar seus programas de pós-

graduação e atender diretamente aos participantes dando 

informações detalhadas sobre conteúdos dos programas, 

campos de pesquisa, requisitos de admissão, datas de 

inscrição, tramites de admissão e apoio financeiro, entre 

outros.  

 

- Um continuum de três espaços (um por dia) dentro do 

bloco de sessões paralelas do CAEI em que as instituições 

expositoras poderão discutir, de maneira dirigida, temas 

relevantes como: normatividade acadêmica, duplas 

titulações, pós-graduações temáticos ou multidisciplinares, 

ou outros temas de interesse.  

 

 

 

 



                                 
 

Data, horário e sede  

 

 De 11 a 13 de outubro de 2017 (com instalação em 10 de outubro).  

 Horário de acesso para participantes do CAEI: das 9h00 às 18h30. 

 Lugar: Palais des Congrès de Montréal. 

 

Custos e características do stand  

 

O custo por stand é de US$ 2600 e inclui os seguintes benefícios:  

 1 stand de 2 x 3 m  

 1 inscrição ao CAEI  

 Reconhecimento no site web do CAEI Canadá-2017  

 Reconhecimento no programa impresso do Congresso 

 

A área dedicada à II Feira Interamericana de Pós-graduações abrange 18 stands, do número 100 

a 117.  

 

                                    
 

Contato 

Para maior informação ou confirmar sua participação, por favor, contatar José Vásquez por correio 

eletrônico: caei@oui-iohe.org ou telefone: + 1 (514) 343 6980 ramal 3775. 

mailto:caei@oui-iohe.org

