Processo Seletivo Interno do Programa Ciência sem Fronteiras
Processo Seletivo Interno nas Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil) para concessão de
Bolsas CAPES/CNPq Sanduíche de Graduação para Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá,
China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália,
Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido e Suécia.
O Programa Ciência sem Fronteiras - CsF - tem o objetivo de promover a consolidação, expansão e
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio
do intercâmbio e da mobilidade internacional.
A Bolsa Graduação Sanduíche no Exterior da CAPES destina-se a alunos de graduação para a
realização de estudos e estágios em universidades da América do Norte Europa e Ásia com bolsas
CAPES/CNPq. O aluno de graduação nas áreas prioritárias ou correlatas recebe uma bolsa de
estudos, além das passagens, auxílio instalação e seguro saúde, para cumprir programa de
mobilidade. A ida dos estudantes terá início a partir de julho de 2014. Caberá a CAPES/CNPq
escolher a universidade de destino do candidato, de acordo com a área de estudo e dentro da
oferta de vagas estabelecidas pelas instituições com as quais a CAPES/CNPq estabeleceu parceria
acadêmica.
1 - DAS CONDIÇÕES GERAIS
1.1. As bolsas terão duração de 12 (doze) meses, conforme descrito em cada um dos editais
específicos de cada país.
1.2. As Faculdades Integradas do Brasil farão um processo seletivo interno para identificação dos
candidatos que atendem aos requisitos estabelecidos pela CAPES/CNPq. Os nomes dos préselecionados serão enviados a CAPES/CNPq dentro das datas para homologação das candidaturas
estabelecidas pelas chamadas públicas do programa CsF.
1.3. Os alunos interessados deverão se inscrever diretamente no site do Programa Ciência sem
Fronteiras, além de realizarem sua inscrição no processo seletivo interno do CsF nas Faculdades
Integradas do Brasil. A homologação dos candidatos selecionados será feita pelo Coordenador do
Programa Ciência sem Fronteiras na instituição até a data limite estipulada no edital de cada país.
2 - DOS REQUISITOS, DIREITOS E DEVERES DOS SOLICITANTES
2.1. Poderão candidatar-se às quotas de Bolsas de Graduação Sanduíche alunos de graduação
regularmente matriculados, com bom aproveitamento acadêmico e que não tenham participado
anteriormente de outros programas do CsF.
2.2. Os candidatos que participarem do CsF devem necessariamente enquadrar-se numa das 18
áreas prioritárias elencadas pela CAPES/CNPq (vide item 6)
2.3. Ter integralizado no mínimo 20%, e no máximo 90% do currículo previsto para seu curso no
momento do início previsto da viagem de estudos.
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2.4. Possuir I.R.A. Igual ou superior a 6,0 (seis) e apresentar perfil de aluno de excelência, baseado
no bom desempenho acadêmico.
2.5. Ter concluído as disciplinas consideradas necessárias para o bom aproveitamento dos estudos
no exterior.
2.6. Apresentar teste de proficiência linguística com aproveitamento conforme estabelecido nos
editais próprios de cada país;
3. INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DA BOLSA
3.1. O (a) candidato (a) deverá se inscrever no processo seletivo interno do CsF por meio do
Formulário de Inscrições (anexo) até o dia 25 de setembro de 2014 e anexar os documentos a
seguir:
a) Histórico Escolar de Graduação, incluindo o semestre em curso no momento da inscrição;
b) Comprovante do teste de proficiência, constando o nome completo do candidato e um
número de documento público (RG, CPF ou passaporte);
c) Comprovante de premiação em Olimpíadas de Matemática, Física e Química, Prêmio Jovem
Cientista, Iniciação Científica, ou outros prêmios de mérito acadêmico. Não serão
considerados documentos de participação em eventos científicos ou cursos;
d) Comprovante de participação em programas de iniciação científica, tecnológica ou docência,
quando houver;
e) Comprovante de resultado do ENEM.
3.2. Será aceita uma única inscrição por candidato. Na hipótese de envio de uma nova inscrição pelo
mesmo candidato, respeitando-se o prazo limite estipulado, esta será considerada substituta da
anterior, sendo levada em conta para análise apenas a última inscrição recebida.
3.3. Os candidatos pré-selecionados cuja indicação for aprovada pela CAPES/CNPq terão direito a:
a) mensalidade (conforme Tabela de Bolsas no Exterior informada pela CAPES/CNPq);
b) passagem aérea de ida e volta em classe econômica;
c) auxílio instalação;
d) seguro saúde proporcional à duração da bolsa (exceto quando o país de destino oferecer
assistência médica gratuita).
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A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS REQUER DO ALUNO DUAS
INSCRIÇÕES DIFERENTES, UMA NO PORTAL CAPES/CNPq E OUTRA NA CCII – Faculdades
Integradas do Brasil.
―Inscrições CsF CAPES/CNPq – www.cienciasemfronteiras.gov.br
―Inscrições no processo seletivo interno do CsF nas Faculdades Integradas do Brasil

4. CALENDÁRIO
4.1. Inscrições no processo seletivo interno do CsF na Faculdades Integradas do Brasil realizada
mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição, na CCII, de 20 de agosto a 25 de setembro.
4.2. Inscrições no portal Ciência sem Fronteiras da CAPES/CNPq - www.cienciasemfronteiras.gov.br
até o dia 29/09/2014 ou 30/09/2014 conforme condições estabelecidas nos Editais do Programa
Ciência sem Fronteiras.
4.3. Homologação realizada pelo Coordenador CsF das Faculdades Integradas do Brasil no portal
Ciência sem Fronteiras da CAPES/CNPq: de 08 a 24 de outubro de 2014 .
Os documentos aceitos estão
www.cienciasemfronteiras.gov.br

explicitados

nos

editais

do

CsF

no

portal

5. LISTA DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS:
a. Engenharias e demais áreas tecnológicas;
b. Ciências Exatas e da Terra;
c. Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde;
d. Computação e Tecnologias da Informação;
e. Tecnologia Aeroespacial;
f. Fármacos;
g. Produção Agrícola Sustentável;
h. Petróleo, Gás e Carvão Mineral;
i.

Energias Renováveis;

j.

Tecnologia Mineral;

k. Biotecnologia;
l.

Nanotecnologia e Novos Materiais;
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m. Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais;
n. Biodiversidade e Bioprospecção;
o. Ciências do Mar;
p. Indústria Criativa;
q. Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva;
Formação de Tecnólogos, nas áreas e temas listados nos itens anteriores.
6 INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Profa. Roseli Rocha dos Santos
Coordenadora do CsF na Faculdades Integradas do Brasil
Bloco 6, junto ao NPJ
Horário: 2ª, 4 ª e 5ª das 09 às 12:00 e 2ª e 4ª das 16 às 19:00
E-mail: inter@unibrasil.com.br
Tel. 041 3361 4221
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Coopera%C3%A7%C3%A3o-InternacionalUniBrasil/426847250688227?ref=hl
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