
O País 
 
Ocupando a maior parte da América do Norte, temos o 
Canadá que se configura como sendo um país muito desen-
volvido se compararmos ao restante do mundo e possuidor 
de uma economia diversificada porém dependente do co-
mércio e dos recursos naturais que encontra-se em seu 
território em grande quantidade. Esse país faz fronteira 
com os Estados Unidos, uma grande potencia mundial, 
entretanto esses dois países possuem uma relação compli-
cada e de longa data. Por outro lado, esses dois partilham a 
maior fronteira do globo e em campanhas militares, além 
de serem grandes parceiros comerciais. Ademais, o Canadá 
é membro do Grupo dos Oito (G8), do Grupo dos Vinte 
(G20), da Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN) e da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
 
Canadá e a Educação 
 
O Canadá  é formado por provinciais, onde cada uma delas 
está incumbido por seus sistemas educacionais e coorde-
nação desses aos financia-los de maneira individual, onde o 
governo federal só mostra-se presente ao citarmos bolsas 
para pesquisas e empréstimos financeiros para os estudan-
tes. No ano de 2002, dentre os canadenses entre 25 e 64 
anos só 43% possuíam ensino superior e entre os de 35 à 34 
anos, 51% tinham essa formação.  
 
Canadá, a inovação e a internacionalização da educação 
 
Contudo, o intercâmbio tem ocorrido com pouca frequên-
cia no Canadá. A internacionalização e a ida ao exterior por 
estudantes canadenses acontecem com o estímulos vindos 
do governo, afinal esses defendem os lados positivos da 
chamada de “diplomacia do conhecimento” que enobrece 
as funções dos embaixadores canadenses. Entretanto o 
governo não é o único que visa gerar um aumento da ida de 
estudantes para fora do Canadá, fundações e outros pro-
gramas que visão determinadas áreas do conhecimento e 

em países definidos oferecem bolsas estudantis gerando 
assim acordos multilaterais, contudo o governo e a área 
acadêmica acaba trabalhando em conjunto para gerar o 
envio de pesquisadores nacionais ao estrangeiro.  
 

Dossiê 
 

Canadá 
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