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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO 

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – BOLSA SANDUÍCHE NA 

GRADUAÇÃO (SWG/CNPq)  

 

EDITAL INTERNO PPG/UEMA - N
o
 07/2012 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do 

Maranhão - PPG UEMA torna público o presente edital voltado para a inscrição e 

seleção de alunos candidatos ao Programa “Ciência sem Fronteiras”- Bolsa na 

modalidade graduação-sanduíche (SWG/CNPq).  

       

1- APRESENTAÇÃO 

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, com expansão 

significativa do intercâmbio e da mobilidade de graduandos, graduados e pesquisadores. 

Nesse contexto, o presente Edital tratará da seleção de 09 (nove) alunos de graduação da 

UEMA que participem ou tenham participado de Programas Institucionais de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC/CNPq, FAPEMA, UEMA) ou IC/CNPq balcão para 

realização de disciplinas e/ou estágio no exterior, no âmbito do Programa Ciência sem 

Fronteiras com bolsa do CNPq. 

 

1.1 - Objetivos 

- Investir na formação de pessoal altamente qualificado 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. 

 

 



UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  EESSTTAADDUUAALL  DDOO  MMAARRAANNHHÃÃOO  
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Coordenadoria de Pesquisa 
 

2 
 

1.2 – Cronograma 

1.2.1 – Lançamento do edital: 05 de março de 2012. 

1.2.2 – Encaminhamento das inscrições: período de 05 a 30 de março de 2012. 

1.2.3 – Divulgação dos alunos selecionados: Até 10 de abril de 2012. 

1.2.4 – Data limite para indicação do bolsista ao CNPq: 05 de agosto de 2012.  

        

 

2 – REQUISITOS PARA O CANDIDATO 

Poderão candidatar-se estudantes de graduação de cursos de bacharelado da 

UEMA que possuam perfil de excelência acadêmica e participem ou tenham participado 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq, FAPEMA, 

UEMA) ou CNPq balcão. 

O candidato a ser selecionado e indicado pela UEMA deverá, 

obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos: 

     

2.1 – Estar matriculado, no momento da seleção e da realização do intercâmbio, como 

aluno regular em curso de graduação da UEMA nas áreas e temas indicados no item 3;   

2.2 – Estar participando ou ter participado de Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC/CNPq, FAPEMA, UEMA) ou CNPq balcão;  

2.3 – Não ter realizado intercâmbio acadêmico internacional com recursos de agências 

governamentais brasileiras; 

2.4 – Ter nacionalidade brasileira; 

2.5 – Ter integralizado, no início da vigência da bolsa, no mínimo 40% e, no máximo 

80%, da estrutura curricular prevista para o curso no qual está matriculado; 

2.6 – Ter proficiência no idioma do país de destino. A proficiência deverá ser 

comprovada mediante teste de idioma aplicado por ocasião do processo de seleção ou 

pela apresentação de diploma de reconhecimento internacional (TOEFL, DELE ou 

DELF, para inglês, espanhol ou francês, respectivamente). 

Obs1: Serão aceitos os seguintes exames de proficiência em inglês: TOEFL IBT (nota 

mínima 79), TOEFL Paper Based (nota mínima 550) ou IELTS (nota mínima 6,5); 

Obs2: A proficiência comprovada mediante o teste de idioma fica condicionada à 

confirmação de aceite por parte da instituição de destino. 
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2.7 – Ter coeficiente de rendimento acadêmico geral maior ou igual a sete (≥ 7,0), a ser 

comprovado pelo histórico escolar emitido, no período da inscrição, pela direção de 

curso com autenticação do diretor ou do chefe de departamento de curso. 

2.8 – Comprometer-se a permanecer no Brasil pelo dobro do número de meses relativo 

ao período de realização da graduação sanduíche. Esta exigência poderá ser relativizada 

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

volta, tenha eventualmente entrado em programas de pós-graduação e nesta condição 

tenha sido contemplado com uma bolsa no exterior.  

    

3 – ÁREAS E TEMAS 

São prioritárias as seguintes áreas e temas de estudo para a realização das 

atividades previstas no Programa de graduação sanduíche no exterior (SWG/CNPq): 

- 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; 

- Biotecnologia; 

- Nanotecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; 

- Biodiversidade e Bioprospecção; 

- Ciências do Mar; 

- Indústria Criativa; 

- Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; 

- Formação de Tecnólogos.  

 

4 – INSTITUIÇÕES DE DESTINO 

Os candidatos deverão indicar no formulário de inscrição, pelo menos duas 

instituições de destino, em ordem de preferência, dentre aquelas relacionadas no 

endereço eletrônico http://www.cienciasemfronteiras.cnpq.br.   
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5 – INSCRIÇÃO 

5.1 – O aluno para concorrer à seleção, deverá satisfazer os requisitos listados no item 2 

deste edital. 

5.2 – As inscrições serão recebidas, exclusivamente, no período de 05 a 30 de março de 

2012, no seguinte horário e local: 

a) Das 13:00 às 19:00 h na Coordenação de Pesquisa/PPG; 

b) Toda documentação deverá ser entregue em cópia impressa e digital gravada em CD-

ROM, em envelope lacrado contendo a identificação do candidato, a área de 

conhecimento prioritária e o idioma escolhido. 

5.3 – O pedido de inscrição do aluno deve ser realizado mediante a entrega dos 

documentos listados abaixo: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo aluno (disponível na 

home page da PPG no endereço www.uema.br); 

b) Histórico escolar emitido pela direção de curso; 

c) Comprovante de matrícula assinado pela secretária ou diretor de curso; 

d) Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, que comprove a 

nacionalidade brasileira; 

e) Cópia impressa e endereço eletrônico do currículo Lattes/CNPq do candidato; 

f) Declaração de compromisso de permanência no Brasil pelo dobro do número de 

meses relativo ao período da realização da graduação-sanduíche (disponível na home 

page da PPG no endereço www.uema.br);        

g) Plano de atividade, no idioma do país de destino, contendo breve descrição das 

disciplinas a serem cursadas e das atividades de estágio a ser realizado, se for o caso 

(máximo de 3 páginas).   

 

6 – SELEÇÃO 

A seleção será realizada por uma comissão composta por representantes da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPG) e por representantes das áreas de 

conhecimento que compõem o Comitê de Pesquisa.    

6.1 - Serão utilizados os seguintes critérios de avaliação: 

http://www.uema.br/
http://www.uema.br/
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a) O desempenho acadêmico do candidato, mensurado pelo coeficiente de rendimento 

acadêmico relativo ao histórico escolar; 

b) A proficiência em língua estrangeira, comprovada por teste de idioma, aplicado na 

ocasião do processo de seleção, ou por diploma de proficiência de reconhecimento 

internacional (TOEFL, DELE ou DELF, para inglês, espanhol ou francês, 

respectivamente).  

Obs: Serão aceitos os seguintes exames de proficiência em inglês: TOEFL IBT (nota 

mínima 79), TOEFL Paper Based (nota mínima 550) ou IELTS (nota mínima 6,0). 

 

7 – INDICAÇÃO DA BOLSA 

Os candidatos selecionados serão indicados ao CNPq pela PPG/UEMA. As 

indicações serão analisadas pelo CNPq quanto ao enquadramento do candidato aos 

objetivos e condições do Programa Ciência sem Fronteira. Para indicação serão 

necessários os seguintes documentos: 

a) Carta de aceite do orientador na instituição de destino referente ao plano de 

atividades do candidato com anuência da instituição, contendo informação do idioma 

requerido para participação do bolsista; 

b) Comprovante de proficiência no idioma da instituição de destino; 

c) Anuência do colegiado de Curso de origem do candidato que aprove a respectiva 

mobilidade. 

Após aprovação pelo CNPq da indicação do candidato pela PPG, 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 de 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 indicado pelo bolsista em seu currículo Lattes. 
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8 – DURAÇÃO, CONCESSÃO E BENEFÍCIOS DA BOLSA 

As bolsas terão duração mínima de 06 (seis) meses, podendo chegar a 12 

(doze) meses, quando o plano de atividades incluir estágio de pesquisa ou de inovação 

ou de tecnologia em indústria, centro de pesquisa ou laboratório. 

Não será permitida a prorrogação de bolsa ou a substituição de bolsista. 

O prazo limite para início das bolsas será setembro de 2012, ou seja, a 

indicação de bolsista ao CNPq pela PPG/UEMA deverá ocorrer, no máximo, até o dia 5 

de agosto de 2012. 

Os candidatos selecionados e cuja indicação for aprovada pelo CNPq terão 

direito a: 

- Mensalidades; 

- Passagens aéreas de ida e volta; 

- Auxílio instalação; 

- Seguro saúde, proporcional à duração da bolsa, exceto para bolsistas que se dirijam a 

países que ofereçam assistência médica gratuita. 

As mensalidades da bolsa U$ 870 (oitocentos e setenta dólares) serão pagas 

trimestralmente nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, mediante depósito em 

conta bancária no exterior, a qual deverá ser aberta pelo bolsista após sua chegada ao 

país de destino. Os demais itens serão pagos ao bolsista antes do embarque para o 

exterior, diretamente em sua conta bancária no Brasil.       

 

9 – VISTO 

9.1 – O bolsista é responsável pela obtenção e custo de emissão do passaporte, bem 

como do visto de estudante ou estagiário, que seja exigido pelo país de destino. 

 

10 – COMPROMISSOS DA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM DO BOLSISTA 

  A UEMA deve comprometer-se a: 

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; 

b) Oferecer número de vagas para estudantes estrangeiros equivalente à cota recebida; 

c) Efetivar o acompanhamento a distância do aluno beneficiado com a bolsa. 
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11 – CASOS OMISSOS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

11.1 – A UEMA ou o CNPq poderão alterar ou encerrar o presente edital independente 

do calendário estabelecido, em função de aspectos formais e normas existentes nas 

legislações brasileira e estrangeiras e a seu único e exclusivo critério. 

11.2 – A interlocução com a UEMA deverá ser realizada pelo e-mail 

pibicuema@yahoo.com.br e com o CNPq deverá ocorrer obrigatória e exclusivamente 

pelo endereço eletrônico cienciasemfronteira@cnpq.br.  

11.3 – os casos omissos serão analisados pela Comissão de seleção constituída pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEMA.   

 

 

 

São Luís (MA), 05 de março de 2012. 

 

 

Prof. Dr. Porfírio Candanedo Guerra 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação/UEMA 

 

 

 

Visto: 

Prof. José Augusto Silva Oliveira            

Reitor                                                         

mailto:pibicuema@yahoo.com.br
mailto:cienciasemfronteira@cnpq.br

