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Edital No 02 SWG/UNICENTRO/MCTI/MEC/CNPq/CAPES  

 

A Universidade Estadual do Centro-Oeste, por meio da Coordenação Institucional do Programa 

Ciência sem Fronteiras, atendendo à chamada do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 

MCTI, do Ministério da Educação - MEC, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico – CNPq e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES e em consonância com a Resolução Nº 50-CEPE/UNICENTRO, de 29 de agosto de 

2011, que Regulamenta a Mobilidade Internacional da Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

UNICENTRO, torna público o processo de seleção de candidatos a bolsas de graduação 

sanduíche no exterior (SWG) para estudo em instituições da Alemanha, Itália, França, Reino 

Unido e Estados Unidos da América, no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras – CsF. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

I. O Programa Ciência sem Fronteiras visa à formação complementar de recursos humanos 

altamente qualificados nas melhores universidades e instituições de pesquisa estrangeiras, com 

vistas a promover a internacionalização da ciência e tecnologia nacional, estimulando estudos e 

pesquisas de brasileiros no exterior, inclusive com a expansão significativa do intercâmbio e da 

mobilidade de graduandos e graduados. 

II. A UNICENTRO firmou acordo de adesão com o Programa Ciência sem Fronteiras e, desta 

forma, toda e qualquer informação sobre o Programa (exceto sobre formulário de inscrição) deve 

ser obtida mediante consulta à Coordenação do Programa na UNICENTRO. 

 

1.1 O programa tem como objetivos específicos: 

I. Oferecer oportunidade de estudo a discentes brasileiros em universidades de excelência, bem 

como oferecer a possibilidade de estágio programado de pesquisa ou inovação tecnológica em 

indústria, centro de pesquisa ou laboratório da própria universidade no exterior; 
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II. Permitir a atualização de conhecimentos em grades curriculares diferenciadas, possibilitando o 

acesso de estudantes brasileiros a instituições de elevado padrão de qualidade, visando a 

complementar a formação técnico-científica em áreas prioritárias e estratégicas para o 

desenvolvimento do Brasil; 

III. Complementar a formação de estudantes brasileiros, dando-lhes a oportunidade de vivenciar 

experiências educacionais voltadas à qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e a 

inovação; 

IV. Estimular iniciativas de internacionalização das universidades brasileiras; 

V. Possibilitar a formação de uma força de trabalho técnico-científica altamente especializada. 

 

2. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) DE DESTINO 

2.1 Esta chamada destina-se à convocação de alunos para participação no processo de seleção do 

programa Ciência sem Fronteiras para a realização de estudos e estágios em instituições na 

Alemanha, Itália, França, Reino Unido e Estados Unidos da América. 

2.2 Cabe à Coordenação Nacional do Programa a indicação da Instituição em que o aluno 

selecionado desenvolverá as atividades. 

 

3. DAS ÁREAS E TEMAS 

3.1 São prioritárias as seguintes áreas e temas de estudo: 

a) Engenharias e demais Áreas Tecnológicas; 

b) Ciências Exatas e da Terra: Física, Química, Biologia e Geociências; 

c) 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; 
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j) Tecnologia Mineral; 

k) Biotecnologia; 

l) Nanotecnologia e Novos materiais; 

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; 

r) Formação de Tecnólogos. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

A participação do aluno no programa ocorrerá mediante indicação pela UNICENTRO.  

4.1. Dos requisitos para o candidato 

I. Estar matriculado em curso de nível superior nas áreas e temas indicados no item 3; 

II. Ter nacionalidade brasileira; 

III. Ter integralizado no mínimo 40% e no máximo 80% do currículo previsto para seu curso. 

Alunos de cursos com duração de 4 anos devem estar matriculados, no ano de 2012, no segundo 

ou no terceiro ano; alunos matriculados em cursos de duração de 5 anos devem estar matriculados 

no segundo, no terceiro ou no quarto ano; 

-Os estudantes da área de saúde que pretendem desenvolver atividades nos Estados 

Unidos da América, só poderão se candidatar se o início do ciclo clínico do curso no 

Brasil não estiver previsto para o segundo semestre de 2012, devido a diferenças nos 

sistemas de formação dos dois países; 

IV. Apresentar certificado de proficiência na língua do País de destino. 

- Os candidatos que atenderem a todos os requisitos, mas que não obtiverem o nível 

mínimo de proficiência, poderão ser beneficiados, a critério do Programa Ciência sem 

Fronteiras, com curso intensivo de língua no país de destino, incluindo estada, taxas e 

material didático. A duração do curso de idioma será de até seis meses para alunos com 
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destino à Alemanha, França, Itália e Reino Unido e de oito semanas para alunos com 

destino aos Estados Unidos da América; 

V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico. 

VI. Declarar compromisso de permanecer no Brasil pelo dobro do número de meses em relação 

ao que foi contemplado para realização da graduação-sanduíche. Esta exigência poderá ser 

relativizada nos casos em que o aluno, durante este período de permanência obrigatória, após a 

sua volta, tenha eventualmente entrado em programas de pós-graduação e, nessa condição, venha 

a ser contemplado com uma bolsa no exterior; 

 

5. DA INSCRICÃO  

O aluno deverá realizar sua inscrição simultaneamente na UNICENTRO e no sítio do Programa 

Ciência sem Fronteiras, conforme segue: 

5.1 Inscrição na UNICENTRO 

As candidaturas deverão ser apresentadas pelos alunos pessoalmente à Coordenação Geral do 

Programa Ciências sem Fronteiras na UNICENTRO, localizada na Diretoria de 

Pesquisa/PROPESP/UNICENTRO, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I. Formulário de inscrição (Anexo I) preenchido e assinado; 

II. Cópia do documento de identidade; 

III. Histórico escolar oficial atualizado; 

IV. Currículo Lattes atualizado, impresso; 

VI. Declaração de compromisso de, caso seja contemplado com a bolsa, permanecer no Brasil 

pelo dobro do número de meses em relação ao que foi contemplado para realização da graduação-

sanduíche. 

VII. Comprovante de proficiência na língua do país escolhido para realização dos estudos, 

conforme segue: 

a) Para a Alemanha 

-Apresentar certificado OnDaf com classificação de no mínimo A2. 

b) Para a Itália 
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-Apresentar teste de proficiência em língua italiana; teste Lato Sensu do Instituto Italiano 

de Cultura, com aproveitamento igual ou superior a 50%, com validade de 5 (cinco) 

anos. 

c) Para a França 

-Apresentar teste de proficiência em língua francesa; certificado da Aliança Francesa 

(mínimo de 70 pontos), próprio para submissão de candidatura à bolsa da CAPES, com 

validade de 1 (um) ano, ou diploma DALF ou DELF (mínimo = B2). 

d) Para o Reino Unido 

-Apresentar certificado IELTS (International English Language Testing System) com 

classificação de no mínimo 6.0 pontos. 

e) Para os Estados Unidos da América 

-Apresentar teste TOEFL (Test of English as Foreign Language) nas modalidades iBT 

(Internet Based Test), com no mínimo 79 pontos, ou PBT (Paper Based Test), com no 

mínimo 550 pontos, realizados após 01 de agosto de 2010; ao fazer o TOEFL, indicar a 

instituição nr. 9835 (Institution Code), que é o código da UNICENTRO para envio 

adicional do “score”. 

 

VIII. Para efeito de inscrição, o aluno poderá apresentar carta declarando que fará o teste de 

línguas exigido e entregará o resultado até o prazo estabelecido no cronograma apresentado no 

item 11. 

5.2 Inscrição no sítio do Programa Ciência sem Fronteiras 

I. Para realizar a inscrição, o aluno deve preencher o formulário referente ao país de destino 

disponível no sítio do programa (http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/graduacao). 

II. O atendimento a proponentes com dificuldades no preenchimento do Formulário de Propostas 

On-line será feito pelo telefone 0800616161, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h00 a 

17h00. 

5.3 É obrigatório o aluno ter um orientador professor efetivo da UNICENTRO, que acompanhará 

à distância o seu desempenho e o cumprimento do plano de atividades previamente proposto. 
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5.4. O plano de atividade refere-se à programação das atividades que o aluno desenvolverá no 

exterior e será elaborado juntamente com seu orientador da UNICENTRO e o orientador (ou 

equivalente) na instituição de destino, após a divulgação do resultado do processo de seleção pela 

coordenação Nacional do Programa Ciência sem Fronteiras. 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1 A seleção dos alunos para indicação será feita por uma comissão composta pelo Coordenador 

Geral do Programa Ciência sem Fronteiras da UNICENTRO, por um Representante da 

PROPESP, um Representante da PROEN e um Representante do Escritório de Relações 

Internacionais da UNICENTRO. 

6.2 São critérios de seleção: 

 - Participação em Programas de Iniciação Científica  

 - Desempenho acadêmico por meio de análise do histórico escolar 

 - Produção científica, com base no Currículo Lattes 

 - Proficiência na língua do país de destino 

 

7. DAS ETAPAS APÓS SELEÇÃO E INDICAÇÃO PELA UNICENTRO 

7.1 O aluno receberá da Coordenação do Programa na UNICENTRO todas as informações 

necessárias para continuidade do processo após ser selecionado. 

7.2  O bolsista é responsável por protocolizar pedido de afastamento do país, conforme a 

resolução nr. 50-CEPE/UNICENTRO, em formulário simplificado, imediatamente após receber 

os comprovantes de aceite no programa, que serão anexados ao processo de mobilidade para 

trâmite no Escritório de Relações Internacionais, Departamento Pedagógico e Pró-Reitoria de 

Ensino/Diretoria Acadêmica. 

 

 

8. DO VISTO 

8.1 O bolsista é responsável pela obtenção do passaporte, bem como do visto; 
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8.2 Os custos para emissão do visto e do passaporte serão de inteira responsabilidade do bolsista. 

 

9. COMPROMISSOS DA UNICENTRO 

9.1 Selecionar e indicar os alunos ao Programa Ciência sem Fronteiras; 

9.2 Validar os créditos referentes às atividades acadêmicas realizadas pelo bolsista no exterior, 

integralizando-os ao seu currículo, de modo a não haver prejuízo em relação à vida acadêmica do 

aluno após seu retorno ao Brasil; 

9.3 Acompanhar à distância o desempenho do aluno beneficiado com a bolsa; 

9.4 A chefia do departamento ao qual o aluno encontra-se vinculado deve estar ciente da 

participação do aluno no Programa para posterior reconhecimento dos créditos cursados no 

exterior. 

 

10. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

10.1 No retorno do estudante, o Relatório de Atividades deve ser entregue conforme as normas a 

serem divulgadas pelo Programa. 

 

11. DO CRONOGRAMA 

Período Atividade Prevista 

05/01/2012 a 13/01/2012 Inscrição dos estudantes na DIRPES/UNICENTRO. 

20/12/2011 a 15/01/2012 

Inscrição dos estudantes no sítio do Programa Ciência sem 

Fronteiras mediante o preenchimento do “Formulário de 

Inscrições do Programa Ciência sem Fronteiras”. 

Até 17/02/2012 

Última data para realização do teste de proficiência. Testes 

realizados após essa data não serão considerados e acarretarão, 

automaticamente, o cancelamento da candidatura. 

27/02/2012 a 09/03/2012 
Prazo para seleção dos candidatos pelo Programa Ciência sem 

Fronteiras. 
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16/03/2012 

Prazo final para envio, exclusivamente via eletrônica, do 

resultado do teste de proficiência do idioma para a Coordenação 

Nacional do Programa e entrega da via impressa na 

DIRPES/UNICENTRO. 

Junho e Julho de 2012 Previsão para o início do aperfeiçoamento do idioma no exterior. 

Agosto/Setembro de 2012 Início das atividades no exterior. 

 

12. DOS CASOS OMISSOS E DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

12.1 Casos omissos no âmbito da UNICENTRO serão resolvidos pela Coordenação Geral do 

Programa na Instituição, ouvidas a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de 

Ensino, com apoio do Escritório de Ralações Internacionais da UNICENTRO. 

12.2 A Coordenação do Programa Ciência sem Fronteiras poderá, em função de aspectos formais 

e normas existentes nas legislações brasileiras e dos países de destino e a seu único e exclusivo 

critério, alterar ou encerrar esta chamada independentemente do calendário estabelecido. 

12.3 Diante de necessidades surgidas por motivo de limitações do número de vagas, o Programa 

Ciência sem Fronteiras poderá propor realocação em outro país de candidato que preencher todos 

os requisitos de seleção e de classificação. 

12.4 O Programa Ciência sem Fronteiras não se responsabilizará por propostas não recebidas em 

decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos ou fora dos prazos 

estabelecidos no item 11. 

12.4 Informações complementares podem ser obtidas pelo telefone 042 3621-1038 ou pelo e-mail 

prsilva@unicentro.br ou pabloprs@hotmail.com. 

 

Guarapuava, 19 de dezembro de 2011. 
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Prof. Dr. Paulo Roberto Da Silva, 

Coordenador Geral do Programa  

Ciência sem Fronteiras UNICENTRO 


