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Chamada Pública UNICENTRO/CAPES/CNPq nº 02/2012 

 

Em atendimento as chamadas CAPES/CNPq do Programa Ciência sem Fronteiras, a 

UNICENTRO torna pública a chamada interna de estudantes de graduação em áreas e 

temas de estudo de interesse para o Brasil, para realização de disciplinas e estágio nos 

seguintes países: Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Holanda e Reino Unido. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Programa Ciência sem Fronteiras visa propiciar a formação 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. 

 

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; 

II. Permitir a atualização de conhecimentos em grades curriculares diferenciadas, 

possibilitando o acesso de estudantes brasileiros a instituições de elevado padrão de 

qualidade, visando complementar sua 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 para a qualidade, o empreendedorismo, a 

competitividade e a inovação; 

IV. Estimular iniciativas de internacionalização das universidades brasileiras; 
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V. Possibilitar a formação, com qualidade, de uma força de trabalho técnico-científica 

altamente especializada. 

1.2 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 estágio em 

universidades dos seguintes países: 

Alemanha (DAAD) 

Austrália (G8 e LatinoAustrália) 

Canadá (CALDO) 

Canadá (CBIE) 

Estados Unidos (IIE/FulBright) 

Holanda (NUFFIC) 

Reino Unido (UUK) 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Dos requisitos para o candidato 

I. Estar matriculado em curso de graduação nas áreas e temas indicados no item 5; 

II. Ter nacionalidade brasileira; 

III. Ter integralizado, no momento do início da viagem de estudos, no mínimo 20% e no 

máximo 90% do currículo do curso de graduação; 

IV. Atender aos requisitos dispostos na regulamentação a mobilidade internacional da 

UNICENTRO (Resolução Nº 50-CEPE/UNICENTRO, de 29 de agosto de 2011). 

V. Apresentar certificado de proficiência de língua estrangeira conforme segue: 

 

ALEMANHA 

Apresentar certificado OnDaf com classificação de no mínimo B2*.   
* 

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

proficiência, mas obtiverem o mínimo de A2 poderão ser beneficiados, a critério da CAPES e do CNPq, 

com curso intensivo de língua alemã na Alemanha, de até 3 (três) meses de duração, incluindo estadia, 

taxas e material. 
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AUSTRÁLIA 

Teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino - língua inglesa. No 

caso das universidades do Go8: apresentar teste IELTS (Academic -  International 

English Language Testing System), com pontuação geral mínima de 6.5, sem pontuação 

de banda individual inferior a 6.0 ou TOEFL (Test of English as a Foreign Language) nas 

modalidades iBT (Internet Based Test), com pontuação mínima de 90, sendo que o 

writing deve ser de no mínimo 21. Ambos os testes devem ser realizados após 01 de 

agosto de 2010; 

Os candidatos que atenderem a todos os demais requisitos, mas que não obtiverem o nível mínimo de 

proficiência, poderão ser beneficiados, a critério da CAPES, do CNPq e do Go8, com curso de língua 

inglesa, desde que atendam um dos seguintes requisitos:  

•  Pontuação geral de no mínimo 5.5 no IELTS (Academic - International English Language Testing 

System), sendo que deve ter no mínimo pontuação 5,0 em cada banda (writing, listening, speaking e 

reading); ou  

•  Pontuação geral de no mínimo 55 no TOEFL (Test of English as a Foreign Language) na modalidade 

iBT (Internet Based Test), sendo que deve ter no mínimo pontuação 14 em cada banda (writing, listening, 

speaking  e reading). 

 

CANADÁ 

CALDO 

a. No caso das universidades de língua inglesa do CALDO: apresentar certificado IELTS 

(International English Language Testing System) com classificação de, no mínimo, 6.5, 

ou TOEFL (Test of English as Foreign Language) nas modalidades IBT (Internet Based 

Test), com no mínimo 86 pontos, ou PBT (Paper Based Test), com no mínimo 580 

pontos, realizados após 01 de agosto de 2010; 

a1. Os candidatos que atenderem a todos os requisitos, mas que não obtiverem o nível mínimo de 

proficiência, tendo conseguido pontuação de no mínimo 70 pontos na modalidade IBT, ou no mínimo 525 

pontos na modalidade PBT (Paper Based Test) do TOEFL, ou de no mínimo 5.5 pontos no IELTS poderão 
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ser beneficiados, a critério da CAPES, do CNPq e da Universidade Canadense do CALDO, com curso de 

língua inglesa;  

 

b. No caso das universidades de língua francesa do  CALDO: Apresentar teste de 

proficiência em língua francesa: diploma DALF (Diplôme Approfondi de Langue 

Française) ou DELF (Diplôme d'Études en Langue Française), com no mínimo nível B2, 

ou TFI (Test de Français International), com no mínimo 681 pontos, realizados após 01 

de agosto de 2010;  

b.1 Os candidatos que atenderem a todos os demais requisitos, mas que não obtiverem o nível mínimo de 

proficiência, tendo conseguido pontuação de no mínimo B1>80 no DALF ou DELF, ou no mínimo 600 

pontos no TFI poderão ser beneficiados, a critério da CAPES, do CNPq e da Universidade Canadense do 

CALDO, com curso de língua francesa;  

 

CBIE 

a. No caso das universidades de língua inglesa do CBIE: apresentar certificado IELTS 

(International English Language Testing System) com classificação de, no mínimo, 4.5, 

TOEFL (Test of English as Foreign Language) nas modalidades IBT (Internet Based 

Test), com no mínimo 61 pontos, ou PBT (Paper Based Test), com no mínimo 500 pontos 

ou CAEL (Canadian Academic English Language), com no mínimo 50 pontos, realizados 

após 01 de agosto de 2010; 

b. No caso das universidades de língua francesa do  CBIE: Apresentar teste de 

proficiência em língua francesa: certificado da Aliança Francesa (mínimo de 70 pontos), 

próprio para submissão de candidatura à bolsa pela CAPES, com validade de 1 (um) ano; 

ou diploma DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) ou DELF (Diplôme 

d'Études en Langue Française) (mínimo = B2). 

 

ESTADOS UNIDOS 

a. Apresentar, preferencialmente, teste TOEFL (Test of English as Foreign Language) na 

modalidade iBT (Internet Based Test), com no mínimo 79 pontos, ou PBT (Paper Based 
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Test), com no mínimo 550 pontos, ou,  alternativamente, IELTS (International English 

Language Testing System) com no mínimo 6,5 pontos, realizado após 01 de agosto de 

2011.  

 

a.1 Os candidatos para o programa com início em janeiro de 2013,  deverão, 

obrigatoriamente, apresentar o resultado do teste quando da inscrição até 27 de 

setembro de 2012. 

a.2 Os candidatos para o programa com início em setembro de 2013, poderão apresentar 

o resultado do teste até 21 de dezembro de 2012. Os candidatos para o programa com 

início em setembro de 2013 que não obtiverem o nível mínimo de proficiência, mas tendo 

conseguido pontuação maior ou igual a 70 pontos na modalidade iBT, ou 525 pontos na 

modalidade PBT, ou 6,0 pontos no IELTS poderão ser beneficiados, a critério da CAPES 

e do CNPq, com curso de língua inglesa de até  8 (oito) semanas nos EUA, 

imediatamente anteriores à realização dos créditos regulares do curso, nos meses de 

julho e agosto de 2013. 

a.3 Os candidatos para o programa com início em setembro de 2013 que não atingiram o 

mínimo no item 3.1.V.2, poderão apresentar o resultado do teste até 21 de dezembro de 

2012. Os candidatos para o programa com início em setembro de 2013 que não 

obtiverem o nível mínimo de proficiência no item 3.1.V.2, mas tendo conseguido 

pontuação maior ou igual a 59 pontos na modalidade iBT, ou 497 pontos na modalidade 

PBT, ou 5,5 pontos no IELTS poderão ser beneficiados, a critério da CAPES e do CNPq, 

com curso de língua inglesa de até 16 (dezesseis)  semanas nos EUA, imediatamente 

anteriores à realização dos créditos regulares do curso, nos meses de maio a agosto de 

2013. 

 

HOLANDA 

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

(Internet Based Test), com no mínimo 80 pontos ou PBT (Paper Based Test) com no 
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mínimo 550 pontos ou CBT (Computer Based Test) com no mínimo 213 pontos, ou 

IELTS com no mínimo 6.0 pontos. Cabe ao candidato observar a pontuação mínima 

exigida pela universidade holandesa para qual foi feita a inscrição. O aceite é 

condicionado ao atendimento aos requisitos básicos de idioma definidos pela instituição, 

os quais, eventualmente, podem ser superiores ao citados acima. 

 

REINO UNIDO 

Teste de proficiência em língua inglesa: apresentar IELTS ou equivalente com mínimo 

5.5 em cada modalidade (listening, reading, writing, speaking). Para o TOEFL na 

modalidade IBT, a pontuação da banda geral é no mínimo 79,00 pontos e nas demais 

bandas: listening mínimo 17 pontos, reading mínimo 18 pontos, writing mínimo 17 

pontos e  speaking mínimo 20 pontos. A modalidade de PBT do TOEFL não será aceita 

por não permitir a avaliação do componente de speaking para a obtenção do visto. 

 

Todos os certificados de proficiência de línguas devem ser enviados diretamente a 

CAPES conforme orientações do edital específico para cada país/parceiro. Para 

maiores informações consultar o site: 

 http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/inscricoes-resultados.  

 

VI. Apresentar perfil de aluno de excelência conforme segue: 

 -Média global igual ou superior a 7,0; 

 -Não apresentar dependência em mais de 2 disciplinas; 

 -Participação de no mínimo 6 meses em um programa oficial de Ensino, Pesquisa 

e Extensão da UNICENTRO (Iniciação Científica, PET, PIBID, Monitoria, Tutoria 

Discente, Programas e/ou Projetos de Extensão). 

A participação em programas acadêmicos pode ser substituída por no mínimo 3 trabalhos em eventos ou 1 

artigo publicado em periódico indexado no Qualis Capes ou JCR ou uma premiação relacionada a 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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VII. Declarar compromisso de permanecer no Brasil pelo dobro do número de meses em 

relação àqueles 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 nesta condição tenha sido contemplado com um bolsa no exterior. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1 As candidaturas deverão ser requeridas pelos alunos pessoalmente à Coordenação 

Geral do Programa Ciências sem Fronteiras na UNICENTRO na Diretoria de Pesquisa no 

Campus Santa Cruz ou na Divisão de Pesquisa de Irati e CEDETEG, mediante a entrega 

dos seguintes documentos: 

I. Formulário de inscrição (Anexo I); 

II. Histórico escolar atualizado retirado do aluno online; 

III. Currículo Lattes atualizado, impresso; 

IV. Declaração de compromisso de, caso seja contemplado com a Bolsa, permanecer no 

Brasil pelo dobro do número de meses em relação àqueles que foram contemplados para 

realização da graduação-sanduíche; 

V. Comprovantes da(s) atividada(es) prevista(s) no ítem 2.1. V deste edital. 

IMPORTANTE 

A UNICENTRO indicará a CAPES e CNPq os alunos com perfil de excelência. A 

seleção para concessão da bolsa será feita pela CAPES/CNPq e pelo parceiro em cada 

país. Para os critériso de seleção e desempate utilizados pela CAPES e CNPq consultar as 

chamadas específicas para cada país no site : 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/inscricoes-resultados 

 

3.2 A CAPES realizará uma fase de classificação quando o número de inscritos for 

superior à disponibilidade de vagas no curso nas instituições de ensino superior no 

exterior. Para essa fase, serão considerados apenas candidatos com nota mínima de 600 
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pontos no ENEM (exame realizado a partir de 2009). Os demais candidatos, ou seja, 

aqueles com nota no ENEM abaixo de 600 pontos em exame realizado após 2009, ou sem 

nota no ENEM, ou ainda que tenham nota no ENEM obtida em exame anterior ao ano de 

2009, terão a candidatura indeferida. 

 
3.3 Simultaneamente à entrega dos documetos na UNICENTRO, o candidato deve 

realizar sua inscrição  no site do programa CsF preenchendo o “Formulário de Inscrições 

do Programa Ciência sem Fronteiras” disponível em: 

 http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/inscricoes-resultados 

 

4. UNIVERSIDADES DE DESTINO 

4.1. Caberá a CAPES implementar as indicações das IES uma vez atendidas: a) a 

disponibilidade orçamentária e b) a disponibilidade de absorção das candidaturas pelas 

universidades no exterior que aderirem ao programa; 

4.2 Caberá à CAPES, ao CNPq e ao representante-gestor no país de destino escolherem a 

universidade de destino do candidato; 

4.3 Por motivo de limitações do número de vagas, CAPES e CNPq poderão propor 

realocação a outro país de candidatos pré-selecionados. 

 

5. DAS ÁREAS E TEMAS 

5.1 São prioritárias as seguintes áreas e temas de estudo para que os alunos realizem 

disciplinas e/ou estágio no exterior: 

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; 
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g) Produção Agrícola Sustentável; 

h) Petróleo, Gás e Carvão Mineral; 

i) Energias Renováveis; 

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. 

 

6. DA CONCESSÃO DA BOLSA 

6.1 A CAPES e o CNPq outorgarão as bolsas de estudo após o cumprimento de todas as 

etapas previstas nos itens anteriores; 

6.2 A permanência do aluno será custeada pela CAPES e pelo CNPq e apoiada pelo 

grupo gestor no exterior, conforme especificado para cada chamada/país, pelo período de 

6 (seis) a 12 (doze) meses. Este período deverá englobar estudos em tempo integral e 

estágio de pesquisa ou inovação tecnológica em indústria, centro de pesquisa ou 

laboratório da própria universidade, a ser definido pelo Programa Ciência sem Fronteiras 

em conjunto com as universidades de destino (para detalhes do tempo permitido de 

permanência em cada país, consultar as chamadas específicas por país no site 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/inscricoes-resultados) 

6.3 A CAPES e o CNPq arcarão com os custos referentes às taxas escolares, e concederão 

bolsa integral exclusivamente ao aluno com valor mensal variando de acordo com o país 

de destino; 

6.4 Serão, também, concedidos aos estudantes selecionados os seguintes benefícios: 
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6.4.1 Auxílio instalação; 

6.4.2 Seguro-saúde; 

6.4.3 Auxílio deslocamento ou passagem aérea de ida e volta em classe 

econômica promocional, para o translado Brasil/País de destino/Brasil, de acordo com as 

normas vigentes no Programa Ciência sem Fronteiras. 

* para detalhes dos valores das bolsas e outros benefícios consultar as chamadas específicas para cada país 

no site http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/inscricoes-resultados   

6.5 A concessão da bolsa de estudo ao candidato selecionado estará condicionada à 

prévia assinatura de Termo de Compromisso. 

 

7. DO VISTO 

7.1 O bolsista é responsável pela obtenção do passaporte, bem como do visto na categoria 

exigida para cada país; 

7.2 Os custos para emissão do visto e do passaporte serão de inteira responsabilidade do 

bolsista. 

 

9. DO CRONOGRAMA 

Resumo do cronograma das chamadas 
País de Destino Inicio das atividades no exterior Data limite para inscrição na 

UNICENTRO e no site do CsF 
Janeiro de 2013 14/09/2012 Alemanha, Austrália, 

Canadá, Coréia do 
Sul, Holanda e Reino 
Unido 

Julho de 2013 
14/01/2013 

Janeiro de 2013 
Estados Unidos 

Julho de 2013 
14/09/2012 

 
ATENÇÃO. 
Para cronograma detalhado de cada chamada/país, incluindo datas limites para envio de 

documentos pelo site do programa, consultar a chamada específica do país de interesse no 

seguinte site: 

 http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/inscricoes-resultados  
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9. DOS CASOS OMISSOS E DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

9.1 A CAPES poderá, em função de aspectos formais e normas existentes nas legislações 

brasileiras e do país parceiro e a seu único e exclusivo critério, alterar ou encerrar a 

presente chamada independentemente do calendário estabelecido; 

9.2 Eventuais despesas com obtenção de visto, traduções de documentos, retirada de 

passaporte serão de responsabilidade do próprio candidato; 

9.3 Casos omissos no âmbito da UNICENTRO serão resolvidos pela Coordenação Geral 

do Programa na Instituição e Pró-Reitoria de Ensino ouvido a Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e o Escritório de Relações 

Internacionais; 

9.4 Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 36211038 ou pelo e-

mail prsilva@unicentro.br. 

 

 

 

 

Guarapuava, 20 de agosto de 2012. 

 

 

 

________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Roberto Da Silva 

Coordenador Geral do Programa  

Ciência sem Fronteiras na UNICENTRO 
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ANEXO I 

Formulário de Inscrição no Programa Ciências sem Fronteiras – Graduação 

Sanduíche no Exterior, Chamada Pública UNICENTRO/CAPES/CNPq nº 02/2012 

 

IMPORTANTE 

I. Todo o formulário deve ser preenchido de forma digital e assinado com caneta azul (há 

uma cópia deste formulário no formato .doc na página da IC); 

II. Todas as folhas do formulário devem ser rubricadas pelo aluno, orientador e chefia do 

Departamento. 

 

01 – DADOS SOBRE O ESTUDANTE 

Nome Completo: 

Curso: 

Ano ou semestre que está matriculado: 

Número de matrícula: 

CPF:  

Data de Nascimento: 

Sexo: (   )masc.  (   )fem. 

Identidade: 

Órgão Emissor: 

UF: 

Data de Emissão: 

Endereço: 

Bairro: 

CEP: 

Cidade: 

UF: 

Telefone Residencial: 
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Celular: 

E-mail: 

 

02 – DADOS SOBRE A BOLSA 

Assinale a área que pretende concorrer (de acordo com a lista de Áreas do SWG): 

(     ) Engenharias e demais áreas tecnológicas;  

(     ) Ciências Exatas e da Terra;  

(     ) Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde;  

(     ) Computação e Tecnologias da Informação;   

(     ) Tecnologia Aeroespacial;  

(     ) Fármacos;  

(     ) Produção Agrícola Sustentável;   

(     ) Petróleo, Gás e Carvão Mineral;   

(     ) Energias Renováveis;   

(     ) Tecnologia Mineral;   

(     ) Biotecnologia;   

(     ) Nanotecnologia e Novos Materiais;  

(     ) Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais;   

(     ) Biodiversidade e Bioprospecção;   

(     ) Ciências do Mar;   

(     ) Indústria Criativa;   

(     ) Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva;  

(     ) Formação de Tecnólogos. 

 

03 – PAÍS DE DESTINO 

(      ) Alemanha (DAAD) 

(      ) Austrália (G8 e LatinoAustrália) 

(      ) Canadá (CALDO) 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO 

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS 

 
Graduação Sanduíche no Exterior 

 

Coordenação Geral do Programa Ciência sem Fronteiras, UNICENTRO, Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna – Padre 

Salvador, 875 – Sala 314, CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR, fone (42) 36211038 

 

(      ) Canadá (CBIE) 

(      ) Estados Unidos (IIE/FulBright) 

(      ) Holanda (NUFFIC) 

(      ) Reino Unido (UUK) 

 

03 – COMPROMISSO DO ESTUDANTE 

Declaro ter pleno conhecimento das normas fixadas na Chamada Pública 

UNICENTRO/CAPES/CNPq nº 02/2012 e Programa Bolsas Sanduíche na Graduação 

(SWG) e que é de minha responsabilidade, juntamente com o meu orientador na 

UNICENTRO, elaborar o plano de atividades e obter o comprovante de proficiência 

requerido pela instituição de destino. É de minha responsabilidade também obter o 

passaporte e o visto de entrada no país da IES de destino, caso necessário. 

 

 

Guarapuava, XX de XXX de 2012. 

 

Assinatura _____________________________ 
Nome por extenso do aluno 

 

 

04 – ACEITE DO ORIENTADOR 

Nome: 

Depto: 

Setor: 

e-mail: 

Telefone Residencial: 

Celular: 
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Declaro ter pleno conhecimento das normas fixadas na Chamada Pública 

UNICENTRO/CAPES/CNPq nº 01/2012 e Programa Bolsas Sanduíche na Graduação 

(SWG) e acompanhar à distância o desempenho do aluno beneficiado com a bolsa. 

 

Guarapuava, XX de XXX de 2012. 

 

 

Assinatura _____________________________ 
Nome por extenso do orientador 

 

05 – ACEITE DO DEPARTAMENTO  

Departamento: 

Nome do Chefe do Departamento: 

Setor: 

Declaro ter pleno conhecimento das normas fixadas na Chamada Pública 

UNICENTRO/CAPES/CNPq nº 02/2012 e Programa Bolsas Sanduíche na Graduação 

(SWG). 

 

Guarapuava, XX de XXX de 2012. 

 

Assinatura _____________________________ 
Nome por extenso do Chefe do Departamento 

 


