
 

                                                
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA 

 CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – CsF  N° 01/2011  

 

O Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, com vistas à chamada para a 

seleção de alunos para o Programa “Ciência sem Fronteiras”, instituído pelo CNPq sob a 

Coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG, RESOLVE baixar o 

presente edital. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

O Programa Ciência sem Fronteiras (http://www.cienciasemfronteiras.cnpq.br) visa promover a 

consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 

competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. O programa 

prevê um conjunto de bolsas destinadas a inserir alunos de graduação em instituições altamente 

qualificadas no exterior nas quais completarão a sua formação em contato com ambiente de 

competitividade, empreendedorismo e inovação.  

 

      1.1  O programa tem como objetivos: 

  

 Investir na formação de pessoal altamente qualificada nas competências e 

habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento; 

 Aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários níveis em instituições 

de excelência no exterior; 

 Promover a inserção internacional das instituições brasileiras pela abertura de 

oportunidades semelhantes para cientistas e estudantes estrangeiros; 

 Ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas; 

 Atrair jovens talentos científicos e investigadores altamente qualificados para 

trabalhar no Brasil. 

 

2. DAS BOLSAS  

       

Graduação Sanduíche no Exterior - SWG/CNPq é uma bolsa dirigida a alunos de graduação 

para estágios de seis meses a um ano, em atividades acadêmicas ou em laboratórios de 

pesquisa, empresas ou centros de Pesquisa e Desenvolvimento. As instituições de destino 

devem estar entre as melhores do mundo nas suas respectivas áreas do conhecimento.  

      Os benefícios compreendem as passagens aéreas de ida e volta, auxílio instalação, 

seguro saúde se o País de destino não oferecer assistência gratuita, além das mensalidades 

para manutenção no valor de U$ 870,00 pagas trimestralmente nos meses de janeiro, abril, 

julho e outubro.  

      As bolsas terão duração de 6 (seis) meses, podendo chegar a 12 meses, quando o plano 

de atividades incluir estágio de pesquisa ou inovação/tecnologia em indústria, centro de 

pesquisa ou laboratório.   

http://www.cienciasemfronteiras.cnpq.br/web/guest/oprograma


      O CNPq não pagará mensalidades e taxas na Instituição de destino. O aluno poderá 

buscar esclarecimentos referente aos vistos junto à Secretaria de Cooperação 

Interinstitucional e Internacional da UDESC (http://www.udesc.br/international).  

      A UDESC possui uma cota de 26 (vinte e seis) bolsas SWG/CNPq que serão destinadas 

aos melhores alunos ranqueados segundo os critérios descritos neste edital. 

 

3. DA DISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS AOS CENTROS  

 

3.1. Os Centros receberão quotas SWG/CNPq proporcionais ao número de bolsistas de 

Iniciação Científica dos Programas PIC&DTI e PIPES com bolsas vigentes.  

3.2. No caso em que o Centro não utilize a totalidade de sua quota de acordo com os 

critérios de inscrição e seleção estabelecidos pelo programa ciências sem fronteiras, deverá 

disponibilizar a(s) bolsa(s) excedente(s) a Comissão de Seleção que a(s) redistribuirá ao(s) 

Centro(s) que dela(s) necessitar(em), de acordo com a demanda qualificada.   

 

4. DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO 

        

       Os candidatos que serão selecionados e indicados pela UDESC deverão obrigatoriamente 

preencher os requisitos:  

         I. Estar matriculado em curso da UDESC, 

       II. Estar atuando em uma das áreas prioritárias do programa Ciência Sem Fronteiras, 

      III. Ter nacionalidade brasileira;  

      IV. Ter o Currículo Lattes atualizado e estar vinculado a um grupo de pesquisa da UDESC 

com certificação institucional; 

       V. Ter integralizado no mínimo 40% e, no máximo, 80% do currículo previsto para seu 

curso, no momento do início da viagem de estudos;  

      VI. Estar engajado oficialmente em programa de iniciação científica ou tecnológica 

(PIC&DTI, PIPES), ou ter recebido prêmio em olimpíadas de matemática ou ciências, 

feiras científicas, seminário de iniciação científica e atividades similares, de mérito 

reconhecido. 

      VII. Ter conhecimento suficiente e comprovação do idioma para o desenvolvimento das 

atividades na instituição de destino.   

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

relação àqueles que foram contemplados para realização da graduação-sanduíche.  

 

 

      5.  DA INSCRIÇÃO  

 

     5.1  As inscrições serão recebidas, exclusivamente, no período de 21 de setembro a 14 de 

outubro de 2011, nas DPPGs - Direções de Pesquisa e Pós-Graduação dos Centros 

contendo os seguintes documentos. 

              a) Preenchimento do formulário de inscrição, anexo deste Edital;  

              b) Entrega dos documentos listados a seguir:  

 Histórico escolar emitido pelo sistema acadêmico (carimbado e assinado pela 

secretaria do Centro);  

 Comprovante de aceite da instituição de destino, com a identificação do nome 

do candidato à bolsa, período de permanência na instituição e idioma exigido. 

Salientamos que, caso não esteja indicado no aceite da instituição a isenção de taxas, 

as mesmas serão de responsabilidade do solicitante. 



 

 Plano de atividades do bolsista contendo breve descrição das disciplinas a 

serem cursadas, caso existir, assim como detalhamento de outras atividades  

previstas no estágio; 

 Comprovante de proficiência (mínimo intermediário) no idioma requerido pela 

instituição de destino.  

 Comprovante de participação em programa de iniciação científica ou 

tecnológica (PIC&DTI, PIPES) vigente ou Comprovante de premiações. 

 

5.2  A inscrição do aluno da UDESC deve ser realizado na  forma impresso ( que 

permanecerá nas DPPGs ) e digital encaminhada pelas DPPGs para a PROPPG para o e-

mail: csfronteiras.cnpq@udesc.br.  

O formato digital deverá ser arquivos formato pdf  com o seguinte padrão:  nome do 

documento-nome sobrenome do candidato. Exemplos:  histórico escolar--nome sobrenome; 

comprovante de proficiência-nome sobrenome, etc...). 

 

 

   6. DA SELEÇÃO  

 

6.1 Os candidatos serão selecionados de acordo com os seguintes requisitos: 

 Média das disciplinas curriculares cursadas; 

 a qualidade da instituição de destino na área http://capes.gov.br/component/content/article/4781 

 conhecimento do idioma do País, ou outro  indicado pela Instituição,  na qual será 

realizado o estágio. 

 

     6.2 Caberá à Comissão de Pesquisa do Centro, classificar em ordem decrescente de acordo 

com os critérios de seleção do item 6.1. 

     6.3 As Direções de Pesquisa e Pós-Graduação deverão encaminhar toda a documentação 

digital do(s) candidato(s) e a planilha dos classificados com respectivas pontuações em 

ordem decrescente para a PROPPG para o e-mail csfronteiras.cnpq@udesc.br até 21 de 

outubro de 2011.  

    6.4 A Comissão de Seleção sob  coordenação da PROPPG  será composta pelos Diretores de 

Pesquisa e Pós-Graduação dos Centros que tiverem demanda qualificada. A PROPPG 

convocará à Comissão de Seleção para analisar, homologar e fazer o ranqueamento final 

dos alunos inscritos.   

    6.5 A publicação do resultado será divulgada no site  www.udesc.br  até dia 28 de  outubro 

de 2011.  

    6.6 Os alunos selecionados serão indicados pelo Coordenador do Programa por meio da  

     Plataforma Carlos Chagas http://carloschagas.cnpq.br/ 

    6.7 A aprovação final caberá ao CNPq. 

 

 

7. DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS  

      No programa Ciência sem Fronteiras, as áreas prioritárias são:  

 Engenharias e demais áreas tecnológicas; 

 Ciências Exatas e da Terra; 

 Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; 

http://capes.gov.br/component/content/article/4781
http://www.udesc.br/
http://carloschagas.cnpq.br/


 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. 

8 .  INSTITUIÇÕES DE DESTINO  

Os estudantes do “Ciência sem Fronteiras” terão o seu treinamento nas melhores instituições 

disponíveis, prioritariamente entre as mais bem classificadas nos rankings internacionais para 

cada grande área do conhecimento. As grandes áreas contempladas são: Ciências da Vida, 

Ciências Exatas e Engenharia, Ciências da Saúde, cujas instituições apontadas pelo programa 

estão listadas no endereço:  http://www.cienciasemfronteiras.cnpq.br/web/guest/oprograma  

 

9. DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA  

 

        Após a aprovação da indicação pelo CNPq, o aluno receberá uma mensagem eletrônica no 

e-mail registrado em seu Currículo Lattes, contendo o link para o preenchimento do 

Formulário de Dados Complementares, por meio do qual deverá informar ao CNPq (nome e 

CPF do seu representante legal no Brasil; data de embarque para o exterior; dados 

bancários).  

        Em seguida, o bolsista receberá novo correio eletrônico contendo o link onde deverá 

assinar eletronicamente o Termo de Aceitação da bolsa, de acordo com as normas 

associadas e para o período informado. Pelo correio (via postal), o bolsista receberá a carta 

de benefícios com a qual solicitará o visto de entrada no país de destino, caso seja 

necessário. O endereço postal será aquele escolhido pelo bolsista em seu Currículo lattes.  

      Não será permitida a prorrogação da bolsa ou a substituição do bolsista. 

 

    10.  COMPROMISSOS DO BOLSISTA  

 

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

assinatura de Termo de Compromisso, o qual o estabelece às seguintes obrigações: 

    10.1 Dedicar-se integralmente às atividades-fim durante o período dos estudos; 

    10.2 Retornar ao Brasil no prazo de 30 (trinta) dias a contar da conclusão do período de 

validade da bolsa de estudo, para concluir seu curso de graduação. 

   10.3 Ressarcir ao CNPq todo o investimento feito em sua formação, na eventualidade de 

ocorrência de desistência do curso, salvo em caso fortuito ou força maior ou anulação do 

ato de concessão, desde que previamente solicitado UDESC e aprovado pelo CNPq. 

 
   

http://www.cienciasemfronteiras.cnpq.br/web/guest/oprograma


       11.  DO VISTO  

 

11. 1  O bolsista é responsável pela obtenção do passaporte, bem como do visto junto aos 

consulados no Brasil;  

11. 2  Os custos para emissão dos vistos e do passaporte serão de inteira responsabilidade 

do bolsista.  

 

       12. DO CRONOGRAMA 

 Período de inscrição: 21 de setembro a 14 de outubro de 2011. 

 Período para análise e ranqueamento pela Comissão de Pesquisa do Centro: 17 a 21 

de outubro de 2011. 

 Prazo para DPPGs enviar à PROPPG (e-mail: csfronteiras.cnpq@udesc.br) a 

documentação digital e a lista dos classificados: 21 de outubro de 2011. 

 Período para análise, homologação e ranqueamento final pela Comissão de Seleção: 

24 a 28 de outubro de 2011. 

 Publicação dos classificados à partir de 28 de outubro de 2011.  

 Indicação dos alunos selecionados na Plataforma Carlos Chagas. 

 

 

 

13. DOS COMPROMISSOS DA INSTITUIÇÃO  

        A UDESC compromete-se a:  

 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; 

 oferecer número de vagas para estudantes estrangeiros equivalente à cota recebida;  

 efetivar o acompanhamento a distância do aluno beneficiado com a bolsa. 

 

 

14. DOS CASOS OMISSOS 

         

                 Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção sob a coordenação da    

PROPPG. 

 

                                                            

                                                       Em Florianópolis, 20 de setembro de 2012.       

 

 

Sebastião Iberes Lopes Melo 

Reitor 

 

 


