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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
 27/2014 

 

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/CAPES) – chamadas públicas para 

intercâmbio em instituições de ensino superior representadas pelos Parceiros DAAD 

(Alemanha), ATN/Go8 (Austrália), OeAD (Áustria), ARES/VLHUR (Bélgica), 

CALDO/CBIE (Canadá), CSC (China), KFPP (Coréia do Sul), Universidad.es 

(Espanha), IIE (Estados Unidos), Campus France (França), NUFFIC (Holanda), HRC 

(Hungria), CIMO (Finlândia), HEA (Irlanda), UNIBO (Itália), JASSO (Japão), CNCIE 

(Noruega), UNZ (Nova Zelândia), CRASP (Polônia), UUK (Reino Unido), SWE 

(Suécia) e, quando disponível, estágios em instituições ou centros de pesquisa.  

       

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 - O Programa Ciência sem Fronteiras objetiva 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 da tecnologia 

nacional, estimulando estudos e pesquisas de brasileiros no exterior, inclusive com a 

expansão significativa do intercâmbio e da mobilidade de graduandos. 

1.2 - 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 com acompanhamento; 

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

vivenciar experiências educacionais voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a 

competitividade e inovação; 

IV. Estimular iniciativas de internacionalização das universidades brasileiras; 

V. Possibilitar a formação com qualidade de uma força de trabalho técnico-científica 

altamente especializada. 

 

2 - ÁREAS E TEMAS CONTEMPLADOS 

2.1 Segundo o documento básico do Programa Ciência sem Fronteiras serão oferecidas 

bolsas nas seguintes áreas e temas: 

a. Engenharias e demais áreas tecnológicas; 

b. Ciências Exatas e da Terra; 

c. Biologia, 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; 

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, voltados a projetos e processos para desenvolvimento tecnológico 

e inovação (arquitetura, design, software); 

q. Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; 

r. Formação de Tecnólogos, nas áreas e temas listados nos itens anteriores. 

 

3 - REQUISITOS DO CANDIDATO 

Poderão candidatar-se estudantes de graduação de cursos da UEMA que 

possuam perfil de excelência acadêmica.  
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O candidato a ser selecionado e indicado pela UEMA deverá, 

obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos: 

I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior nas áreas e temas 

indicados no item 2. É de exclusiva responsabilidade do candidato informar no 

formulário de inscrição a Instituição de Ensino Superior (IES) na qual está matriculado, 

sendo permitida a identificação de apenas uma única IES; 

II . Ter nacionalidade brasileira; 

III. Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo previsto para seu 

curso, no momento do início previsto da viagem de estudos; 

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

segundo critérios da UEMA; 

V. Teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino. As especificidades 

do teste devem ser consultas, nas chamadas individuais para cada país, no endereço 

eletrônico http://www.cienciasemfronteiras.gov.br 

VI. 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. 

VII. 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.  

    

4 - PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

4.1 O candidato deverá se inscrever por meio do Formulário de Inscrições do Programa 

Ciência sem Fronteiras, no Portal do Programa Ciência sem Fronteiras 

(http://www.cienciasemfronteiras.gov.br), até as 23 horas e 59 minutos data limite 

descrita no item 7– Cronograma, observado o horário oficial de Brasília/DF e enviar a 

seguinte documentação: 

a) Histórico Escolar de Graduação; 

b) Comprovante do teste de proficiência, conforme item 3. V; 

c) Comprovantes dos Prêmios Jovem Cientista, Iniciação Científica e Olimpíadas da 

Matemática e/ou de Ciências, ou ainda demais premiações de mérito acadêmico, quando 
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houver. Não são considerados prêmios documentos de participação em eventos 

científicos ou cursos; 

d) Comprovante de participação em programas de iniciação científica, tecnológica ou 

docência, quando houver; 

4.2 A documentação deverá ser anexada, em formato PDF, no campo específico no 

Formulário de Inscrição. Cada arquivo deverá ter tamanho inferior a 5Mb. 

4.3 Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio que não seja o 

informado no item 4.1. 

4.4 Será aceita uma única inscrição por candidato e para uma única Chamada. Na 

hipótese de envio de uma nova inscrição pelo mesmo candidato, respeitando-se o prazo 

limite estipulado no item 7 – Cronograma, esta será considerada substituta da anterior, 

sendo levada em conta para análise apenas a última inscrição recebida. 

4.5 A CAPES e o CNPq não se responsabilizarão por inscrições não recebidas dentro do 

prazo em decorrência de eventuais problemas técnicos, de congestionamentos das linhas 

de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de 

dados. 

4.6 Para fins de identificação do perfil dos candidatos inscritos no Programa Ciência 

sem Fronteiras e para formação de banco de dados serão solicitadas informações sócio-

econômicas e de origem racial ao candidato no Formulário de Inscrições. 

 

5 – PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNO DA UEMA 

5.1 – O aluno para concorrer à seleção, deverá satisfazer os requisitos listados no item 3 

deste edital. 

5.2 – As inscrições serão recebidas, exclusivamente, no período de 15 de agosto a 21 de 

outubro de 2014, 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 em envelope lacrado 

contendo a identificação do candidato, curso e o país de destino. 

Obs: As inscrições para Austrália, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, Espanha, Finlândia, 

Holanda, Nova Zelândia, Polônia e Reino Unido serão recebidas até 18 de outubro de 

2014. 

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

documentos listados abaixo: 
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a) Histórico escolar emitido pela direção de curso; 

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

c) Cópia de documento de identidade oficial com foto, que comprove a nacionalidade 

brasileira; 

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

 

6 - ETAPAS DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS 

6.1 Etapa 1 – Homologação pela IES 

Caberá ao Coordenador Institucional do Programa na UEMA, a responsabilidade pela 

análise de homologação das inscrições até a data limite estabelecida no item 7 – 

Cronograma, por meio de link específico 

(http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/homologacao-de-inscricoes), 

disponível no Portal do Programa Ciência sem Fronteiras. 

6.1.1 Esta etapa consiste na avaliação dos seguintes requisitos relativos aos alunos 

inscritos nesta Chamada: 

a) estar regularmente matriculado em curso de nível superior nas áreas e temas 

indicados no item 2. 

b) ter nacionalidade brasileira; 

c) ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo, previsto para seu 

curso, no momento do início previsto da viagem de estudos; e 

d) apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico 

segundo critérios da UEMA. Observado o conceito de autonomia acadêmico 

administrativa, a UEMA realizará processos seletivos internos, respeitados os requisitos 

da Chamada Específica para o país de interesse do aluno. O processo seletivo deverá ter 

a devida divulgação. A inscrição junto à UEMA não exime a obrigatoriedade do aluno 

inscrever-se numa Chamada específica, conforme item 4. 

6.1.2 Caberá, ainda, ao Coordenador Institucional do Programa validar, quando houver, 

a documentação apresentada sobre: 

a) prêmios Jovem Cientista, Iniciação Científica e Olimpíadas da Matemática e/ou de 

Ciências do candidato; e 

b) participação em programa de iniciação científica, tecnológica ou docência. 
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6.1.3 O candidato que não tiver a etapa de homologação concluída pela IES até as 23 

horas e 59 minutos da data limite estabelecida no item 7 – Cronograma, observado o 

horário oficial de Brasília/DF, terá sua inscrição indeferida. 

 

6.2 Etapa 2 – Colocação dos Candidatos pelo Parceiro 

6.2.1 Até a data limite estabelecida no item 7 – Cronograma, o candidato deverá se 

inscrever, obrigatoriamente, no Portal eletrônico do parceiro (chamadas individuais para 

cada país) no endereço eletrônico http://www.cienciasemfronteiras.gov.br. O não 

cumprimento dessa exigência acarretará o indeferimento da candidatura.  

6.2.2 Caberá à CAPES, ao CNPq e ao Parceiro em cada país escolherem a universidade 

de destino do candidato, de acordo com: 

a) a área de estudo; 

b) nível de proficiência exigido pela universidade; e 

c) a adequação do período e curso em andamento no Brasil com os períodos e cursos 

similares ofertados pelas universidades. 

6.3 Etapa 3 – Aprovação dos Candidatos 

Todas as inscrições serão submetidas à apreciação da Diretoria Executiva da CAPES e 

do CNPq que emitirão a decisão final sobre sua aprovação, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária e financeira do Programa. 

 

7 - CRONOGRAMA 

7.1 Cronograma para Início da Bolsa em 2015.   

Período Atividade prevista 

De 15 de agosto a 29 de 

setembro de 2014 

Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência 

sem Fronteiras mediante o preenchimento do 

“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem 

Fronteiras”. 

Até 26 de setembro de 2014 Prazo para envio do Acordo de Adesão pelas Instituições 

de Ensino Superior que ainda não firmaram a parceria 

com a CAPES e o CNPq no Programa Ciência sem 

Fronteiras O Acordo deverá ser encaminhado para 

adesao@cienciasemfronteiras.gov.br 

De 06 a 21 de outubro de 

2014 

Prazo para homologação das candidaturas pré-

selecionadas pelas IES. 

Obs: Observar o Cronograma específico para chamada individual do país de interesse. 

 

8 - IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 
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Este item deve ser consultado na chamada específica do país de interesse do candidato. 

 

9 - BENEFÍCIOS DA BOLSA 

Este item deve ser consultado na chamada específica do país de interesse do candidato.  

 

10 - DOCUMENTAÇÃO PARA VIAGEM 

10.1 O bolsista é responsável pela obtenção do passaporte na Polícia Federal, bem como 

do visto nas representações consulares no Brasil. 

10.2 São responsabilidades exclusivas do próprio candidato as eventuais despesas com 

retirada de passaporte, obtenção de visto e traduções de documentos. 

 

11 – CASOS OMISSOS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

11.1 – A UEMA, CAPES e 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 ou pelos telefones 3245-9320/9974-0840. 

11.3 A interlocução com o Programa Ciência sem Fronteiras deverá ser realizada 

obrigatória e exclusivamente pelo portal do Fale Conosco. 

11.4 O atendimento a proponentes com dificuldades no acesso ao Formulário de 

Inscrições do Programa Ciência sem Fronteiras será feito pelo Portal de Suporte ou pelo 

telefone 0800 616161, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 a 18:30 h. 

11.5 É vedado o acúmulo de bolsa destinada a mesma finalidade, quando concedida por 

agência de fomento brasileira. 

11.6 Eventuais situações não contempladas nesta Chamada serão decididas pela CAPES 

e pelo CNPq.  

 

São Luís (MA), 18 de agosto de 2014. 

 

Prof. Dr. Porfírio Candanedo Guerra 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação/UEMA 

 

 

mailto:pibicuema@yahoo.com.br
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Visto: 

Prof. José Augusto Silva Oliveira            

Reitor                                                         


