
                         
 

 

 

 

TERMO ADITIVO AO 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 prorrogar o 

cronograma de inscrição para distribuição das dezoito bolsas remanescentes, com as seguintes 

alterações:  

 

ITEM 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% 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, Bolsa Balcão), 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. 
 
 
ITEM 5:  DA INSCRIÇÃO  
 

5.1 As inscrições serão recebidas, exclusivamente, no período de 31 de outubro a 23 de 
novembro 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 à 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, Bolsa Balcão) vigente ou Comprovante de premiações; 

• Declaração de permanência no Brasil depois de concluído o período da bolsa; 
• Termo de compromisso de retorno, anexo II.  

 
5.2 A inscrição do aluno da UDESC deve ser realizada na forma impressa (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...). 

 

 

ITEM 6: DA SELEÇÃO  
 
6.1 Os candidatos serão selecionados de acordo com os seguintes requisitos: 

 

• Média das disciplinas curriculares cursadas; 

• 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 28 de novembro 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 a partir de 02 de dezembro 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. 

 

 

ITEM 12: DO CRONOGRAMA 
 

• Período de inscrição: 31 de outubro a 23 de novembro de 2011. 
• Período para análise e ranqueamento pela Comissão de Pesquisa do Centro: 23 a 28 de 

novembro de 2011. 
• Prazo para DPPGs enviar à PROPPG (e-mail: csfronteiras.cnpq@udesc.br) a 

documentação digital e a lista dos classificados: 28 de novembro de 2011. 
• Período para análise, homologação e ranqueamento final pela Comissão de Seleção: 30 de 

novembro a 02 de dezembro de 2011. 
• Publicação dos classificados a partir de 02 de dezembro de 2011.  

• Indicação dos alunos selecionados na Plataforma Carlos Chagas. 
 

 

 

 

                                                           

Em Florianópolis, 27 de outubro de 2011. 

 

 

Sebastião Iberes Lopes Melo 

Reitor 

 

 

 


