
Programa Integrado em Neurociências - Universidade McGill: 
Seleção de Estudantes  de Doutorado Brasileiros 

Em reconhecimento  aos esforços do governo 
brasileiro em alavancar a ciência no país, o IPN 
convida estudantes brasileiros a se juntarem ao nosso 
programa. 

A Universidade McGill está classificada entre as 25 melhores universidades do mundo e tem um longo 
histórico em Neurociências. Entre os diversos centros de pesquisa ao longo do campus estão o Instituto e 
Hospital Neurológico de Montreal (The Neuro), fundados pelo Dr Wilder Penfield, o neurocirugião que 
revolucionou a neurologia moderna. O Programa Integrado em Neurociências (Integrated Program in 
Neurosciences – IPN) é o maior curso de pós-graduação em neurociências do Canadá, com mais de 300 
alunos e 180 professores abordando os mais diversos temas. Na McGill são estimuladas pesquisas 
multidisciplinares e que promovam inovações com aplicações da bancada para o leito dos pacientes. 

Todos os Estudantes do IPN Recebem Bolsa 
Todos os estudantes do IPN têm garantida uma bolsa que cobre seus custos de vida e mensalidades durante 
todo o período do curso.  Os estudantes também são incentivados a se inscreverem para bolsas externas, 
como forma de complemento. Entre outras opções, apoiaremos os candidatos brasileiros em programas 
como o “Ciência sem Fronteiras”. 
Além disso, os candidatos com os melhores currículos são automaticamente considerados para os “Prêmios 
de Recrutamento do IPN”, que podem chegar a até CAD$ 10.000,00 e visam auxiliar na instalação dos 
estudantes em Montreal. 

A Universidade McGill está localizada no coração de Montreal, 
uma cidade única, cosmopolita e vibrante, que fica a apenas uma 
hora de avião de Boston ou Nova Iorque. Montreal é uma das 
cidades mais seguras e com maior qualidade de vida da América 
do Norte, sua cultura bilíngue (inglês e francês) lhe confere uma 
distinta atmosfera européia. Estes atributos têm atraído 
renomados pesquisadores das mais diversas partes do mundo 
para Montreal.  

 Durante o ano inteiro, os estudantes da McGill têm a chance de desfrutar de sua proximidade de clubes e 
da variedade musical e artística de Montreal. O grande destaque desta metrópole é sua agenda de verão 
movimentada, que inclui o Festival Internacional de Jazz, o festival de comédia “Just for Laughs”, o Festival 
de Filmes de Montreal e o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Canadá. 

A Vida em Montreal 

Para mais informações, consulte: 
http://www.mcgill.ca/ipn/brazil  - Portal do IPN para estudantes brasileiros  e Ciência sem Fronteiras 

*O IPN  tradicionalmente admite alunos para doutorado com ingresso nos semestres de outono (setembro) ou inverno (janeiro). Entretanto, 
para nos adequar às agências de fomento  brasileiras, estas  datas poderão ser flexibilizadas.  Para mais informações, contacte-nos em 
ipn.admissions@mcgill.ca (em inglês). 

Inscrições Abertas 
Para início no outono de 2013*: inscreva-se até o dia 15 de março de 2013. 
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