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A Rede Alumni Canada Brasil tem como objetivo conectar ex-alunos do Brasil e Canadá, de forma que
possam apoiar-se mutuamente, compartilhando experiências nas mais diferentes áreas e fortalecendo
ainda mais as relações entre os dois países. Com isso a rede pretende criar um ambiente de brasileiros e
canadenses conectados, tornando o mundo melhor e cheio de oportunidades.
Impacto
Desde sua criação, a rede vislumbra manter um grupo coeso de estudantes e acadêmicos que
estudaram no Canadá e gostariam de ter um vinculo ativo entre os dois países, Brasil e Canadá.
O impacto positivo trazido por este grupo tem sido mais visível na criação e divulgação de novas
oportunidades. Notamos que a promoção de bolsas de estudo, oportunidades de emprego e eventos
relacionados com o Canada tem chegado mais rapidamente às pessoas que tem interesse em participar
destes programas.
Resultados Concretos
O compartilhamento de casos de sucesso através de nossas reuniões de Knowledge Sharing tem trazido
à tona histórias de pesquisadores e profissionais que desenvolveram trabalhos únicos envolvendo o
Canadá e o Brasil. Evidencia disso, é o crescente número de pessoas interessadas nestes eventos virtuais
e o feedback positivo que temos recebido dos participantes.
Nosso programa Alumni Mentoring Program realizado esse ano foi um tremendo sucesso. Vendo a
existência de dois grupos claros dentro de nossa rede – de um lado alunos de graduação em busca de
oportunidade e de outro acadêmicos com extensa experiência internacional – ao invés de segrega-los
em diferentes grupos, decidimos criar pontes entre estes dois grupos. O resultado foi um programa que
trouxe juntos onze pares de mentores/mentées e teve um impacto positivo significativo para o grupo.
A criação de mais um guia Globalink com dicas praticas e testemunhos com alumni do programa Mitacs
Globalink foi uma indicação de que é possível mobilizar e criar conteúdo através desta rede. O nível de
liderança e contribuição deste grupo foi algo que nos trouxe grande atenção. O trabalho ficou tão bom
que o guia foi baixado por mais de 600 pessoas, dado o alto grau de qualidade da publicação e da
divulgação em massa.
Passamos através deste ano, a ser um grupo com o reconhecimento de diversas entidades. Tanto que
nos tornamos ainda mais aliados do governo canadense proporcionando ajuda na preparação de alunos
do Ciência sem Fronteiras, dando a oportunidade de contribuir com experiências e know-how de quem
já participou do programa.
Desafios
Existem pontos importantes que devemos considerar para a existência de longo prazo desta iniciativa.
Eles não são específicos deste ano, mas aplicáveis ao crescimento da rede como um todo.

Talvez o mais significativo desafio que temos pela frente está relacionado com a dispersão dos membros
da rede. Ao mesmo tempo em que somos representados nos quatro cantos do Brasil e do Canadá –
trazendo uma peculiar representatividade do grupo – temos também a real dificuldade em reunir
fisicamente as pessoas em um local, quando é necessário nos encontrar frente a frente.
Este problema ficou muito evidente quando decidimos criar um evento anual onde pudéssemos nos
encontrar. Como fazer com que as pessoas da rede, nos quatro cantos do mundo, queiram e possam se
encontrar pessoalmente? Talvez este fato seja algo que precise ser pensando com uma perspectiva de
maior longo prazo.
Ademais, um dos grandes desafios internos que temos é manter um grupo coeso de lideres que deem
prosseguimento à rede de forma solida e possam sempre trazer novidades e atrair cada vez mais
pessoas interessadas à nossa causa. O processo de renovação de liderança é a essência da existência da
rede.
Por fim, um desafio importante é relacionado com entender e melhor como engajar com parceiros, sem
ao mesmo tempo diluir nossos princípios, originados desde a criação do grupo.
Oportunidades
Existem grandes oportunidades à frente. A criação de um ponto focal onde pessoas pudessem divulgar e
buscar emprego no eixo Canada Brasil, a criação de subgrupos de liderança nas áreas de biomedicina,
alta tecnologia, bem como o desenvolvimento de novos guias de ajuda à pessoas que querem ir ao
Canada, estes são exemplos do que pode vir pela frente.
Outra área que precisamos trabalhar e que se tornará uma grande oportunidade é a área de divulgação.
Podemos, com certeza, desenvolver uma plataforma de dialogo e apoio mutuo que terá grandes
impactos nas relações dos dois países.
Por fim, em nossa essência, sempre decidimos nos movimentar mais devagar, um passo de cada vez.
Mas, também construindo algo de concreto a cada etapa. Esse é um de nossos mais fortes valores.
Esperamos sucesso para o novo comitê executivo de 2013/2014 e muito sucesso na empreitada pela
frente.

