
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA CIÊNCIA SEM F RONTEIRAS 

Nível GRADUAÇÃO 
Relativa às Chamadas Públicas de números 179 a 203/2014, exceto 196, disponíveis em: 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/instrucoes 
 

A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) e a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) fazem saber que estão abertas as inscrições para pré-seleção 
de estudantes de graduação, vinculados a esta Universidade, para realização de intercâmbio 
acadêmico no exterior, em conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 828/2007, com as 
Chamadas Públicas do Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) de números 179 a 203/2014, exceto 
196, disponíveis em http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/instrucoes, e com os critérios 
estabelecidos neste Edital. 
 
 
1) Países de destino e respectivo link para a Chamada Pública: 
 

país n° da chamada e 
parceiro estrangeiro 

link 

Alemanha 181/2014 – Serviço 
Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico - DAAD 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=438001d2-4001-485b-aab9-b2a728456b10&groupId=214072 

Austrália 184/2014 - Australian 
Technology Network of 
Universities – ATN 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=f1e01d43-f1f5-4579-99dc-ddd9bcbf0d88&groupId=214072 

Austrália 185/2014: Group of 
Eight – Go8 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=c5326475-6fe4-4ec4-985e-c8180bfa684f&groupId=214072  

Áustria 203/2014: Agência 
Austríaca para 
Cooperação 
Internacional em 
Educação e Pesquisa – 
OeAD  

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=a710fc57-7bb8-4155-a50d-53a77b1fae69&groupId=214072 

Bélgica 186/2014: VLUHR - 
Flemish Higher 
Education Council 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=b39c9e37-2a71-466b-8d9d-d144eafe2292&groupId=214072 

Bélgica 187/2014: Academie de 
Recherche et 
d’Enseignement 
Supérieur –ARES  

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=83db30c9-7f8a-4b6f-90ec-5e861822df2b&groupId=214072 



Canadá 188/2014: CBIE/ 
Canadian Bureau for 
International Education 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=5eb1f5f1-5ff3-4c45-b825-97ec50783cae&groupId=214072 

Canadá 189/2014: CALDO  http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=0e51f15b-9ecd-4038-837d-b8c58ff2a6e9&groupId=214072 

China 200/2014: CSC/Conselho 
de Bolsas de Estudos da 
China  

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=b39651d9-2bd5-49da-bee2-2fbdaacf0c28&groupId=214072 

Coréia do 
Sul 

190/2014: Korea 
Foundation for the 
Promotion of Private 
School /KFPP 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=8510a8f3-f362-4512-a089-073f78167174&groupId=214072 

Espanha 191/2014: Fundação para 
a Projeção Internacional 
das Universidades 
Espanholas / 
Universidad.es 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=b7bd909e-6835-49fb-8ba4-5e443aa47858&groupId=214072 

Estados 
Unidos 

180/2014: 
FULBRIGHT/IIE 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=59561afc-c1d9-42b4-a193-114fa792d9e1&groupId=214072 

Finlândia 192/2014: CIMO (Centre 
for International 
Mobility) 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=1a1978c2-9fe2-48cc-8c85-7ca6346977c5&groupId=214072 

França 182/2014: CAMPUS 
FRANCE 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=a3e0f585-c0da-4d2a-b026-3d7032fbe3d7&groupId=214072 

Holanda 193/2014: Nuffic 
(Organização 
Neerlandesa para 
Cooperação 
Internacional em 
Educação Superior) 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=2b87a78d-77e0-4f77-98b6-53969cd561f6&groupId=214072 

Hungria 201/2014: Hungarian 
Rector’s Conference / 
HRC  

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=19a22093-014a-4302-92ce-80e600e690e3&groupId=214072 

Irlanda 199/2014: Higher 
Education 
Authority/HEA 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=078f04b4-55e2-44d2-91e0-a18c839a0630&groupId=214072 

Itália 183/2014: 
UNIBO/Universidade de 
Bolonha/Secretaria 
Ténica 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=983f369b-c310-4a51-8449-521ddfd58c74&groupId=214072 

Japão 202/2014: JASSO / 
Organização de Serviços 
Estudantis do Japão  

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=60368312-3612-47a8-aa45-1064041d0a9b&groupId=214072 

Noruega 198/2014: Centro 
Norueguês de 
Cooperação Internacional 
em Educação/SIU 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=c49bcacf-fc12-4a44-8594-2b9f6cd5dde9&groupId=214072 

Nova 
Zelândia 

194/2014: Universities 
New Zealand – UNZ 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=3cdef065-d41f-4564-be5e-c2070a2009d4&groupId=214072 

Polônia 179/2014: CRASP 
(Conferência de Reitores 
de Escolas Acadêmicas 
da Polônia) 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=dfd69d75-4d58-45f0-8c3b-67de9e05239f&groupId=214072 



Reino 
Unido 

195/2014: 
UUK/Universities UK 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/en/c/document_library/get_fi
le?uuid=0c590d3e-4b4f-4ade-b8de-8b09dad959e5&groupId=214072 

Suécia 197/2014: Swedish 
Council for Higher 
Education/UHR  

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?
uuid=07cc30fc-9b6a-4754-a84b-c407c6aae803&groupId=214072 

 
 
2) Objetivo: mobilidade acadêmica para realização de estudos e, quando disponível, estágio. 
 
3) Áreas e temas contemplados: 
 
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 
q. Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; 
r. Formação de Tecnólogos, nas áreas e temas listados nos itens anteriores. 
 
 
Observação: Verificar, na Chamada Pública de interesse (conforme item 1 deste Edital), as 
restrições, exclusões e especificações com relação às áreas e temas acima indicados. 
 
4) Requisitos: 
 

I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior nas áreas e temas indicados no 
item 3 deste Edital.  

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, com exceção de Noruega e 
Suécia, para onde é exigido no mínimo 60% e, no máximo, 90%. 

IV. Apresentar Média Global igual ou maior a 6,0 (seis) ou média relativa igual ou maior a 
0,0 (zero).  

 

Observação: Os candidatos deverão observar os demais requisitos para candidatura junto ao 
Programa Ciência sem Fronteiras, sob responsabilidade da CAPES/CNPq: 

 



a) Ter obtido na média aritmética das cinco provas, incluindo a Redação, do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) nota igual ou superior a 600 pontos, em exames realizados a partir 
de 2009. Caso o candidato tenha realizado mais de um exame durante este período será 
considerado o de maior pontuação, segundo informação prestada pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP 

b) Apresentar certificado de proficiência em língua estrangeira, de acordo com o item 3.1.8 da 
Chamada Pública de interesse, conforme item 1 deste Edital. 

c) Não ter sido contemplado com bolsa de graduação sanduíche no exterior, financiada no todo 
ou em parte, pela CAPES ou pelo CNPq.  

 

5) Documentos necessários para candidatura (impressos e em forma digital): 
 

a) Comprovante de inscrição no Portal do Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), por meio de 
Formulário de Inscrições on line específico para cada Chamada, conforme item 1 deste 
Edital.  

b) Formulário de inscrição da CAI (Anexo I). 

c) Quando houver, cópia de comprovante de premiação em Olimpíada de Matemática, Física e 
Química, Prêmio Jovem Cientista, Iniciação Científica, ou outros prêmios de mérito 
acadêmico, ou de participação em programa de iniciação científica, tecnológica ou docência.  
Não serão considerados documentos de participação em eventos científicos ou cursos. A 
cópia deverá estar acompanhada do original. O responsável pelo recebimento da candidatura 
em cada Regional da UFG autenticará a cópia, no momento da entrega da inscrição, e 
devolverá o original. 

d) Extrato Acadêmico atualizado que mencione a média global e a média relativa, assim como 
a porcentagem de integralização curricular cumprida pelo candidato. 

e) Memorando da Coordenação do Curso aprovando a candidatura e declarando frequência. 

f) Carta de recomendação de um professor efetivo da UFG, declarando bom desempenho 
acadêmico do aluno e boa conduta. 

g) Termo de compromisso, afirmando que, no retorno à UFG, apresentará ementas relativas às 
disciplinas cursadas (devidamente carimbadas e assinadas pela instituição de destino) e 
relatório das atividades desenvolvidas, no prazo de até 30 dias após o retorno. 

h) Termo de compromisso, afirmando que não retornará ao Brasil durante o período do 
intercâmbio, salvo nos raríssimos casos permitidos pelo Programa Ciência sem Fronteiras. 

i) Cópia de passaporte válido ou de documento de identidade. (É recomendável que o 
candidato providencie passaporte, pois normalmente é exigido para o preenchimento dos 
formulários dos parceiros estrangeiros).  

 

OBSERVAÇÕES: 

  

1. Os candidatos devem ficar atentos ao preenchimento do formulário on line junto ao 
Programa Ciência sem Fronteiras e ao envio de toda a documentação necessária, de 
acordo com a Chamada Pública de seu interesse, conforme item 1 deste Edital. 

2. Os candidatos devem ficar atentos às orientações do Programa Ciência sem Fronteiras 
com relação aos procedimentos a serem tomados para sua alocação em instituição 
estrangeira, conforme item 6.3 da Chamada Pública de seu interesse, conforme item 1 
deste Edital, incluindo preenchimento de formulário junto ao parceiro estrangeiro. 



3. Os candidatos devem ficar atentos ao envio, exclusivamente via eletrônica, do resultado 
do teste de proficiência do idioma, por meio do Portal do Programa Ciência sem 
Fronteiras, de acordo com a Chamada Pública de seu interesse, conforme item 1 deste 
Edital. 

4. No prazo máximo de 30 dias, a contar do início das atividades acadêmicas no exterior, 
o estudante selecionado deverá encaminhar o Plano de Estudos (conforme modelo 
disponibilizado pelo CsF ou, caso não haja, pela CAI), devidamente assinado, à 
Coordenadoria de Assuntos Internacionais/UFG.  

5. O candidato selecionado que for realizar estágio no exterior deverá entrar em contato 
com a Coordenação de Estágio do seu curso para verificar se preenche os requisitos 
para realização de estágio curricular obrigatório ou não obrigatório e para elaboração 
do Plano de Atividades de Estágio. No retorno, deverá entregar relatório de estágio 
assinado pelo supervisor no exterior. 

 

 
 
6) Duração da mobilidade: Conforme o estabelecido nas Chamadas Públicas do Programa Ciência 
sem Fronteiras (CsF), conforme item 1 deste Edital. 
 

 
 
7) Início da mobilidade: No decorrer de 2015, conforme o estabelecido nas Chamadas Públicas do 
Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), conforme item 1 deste Edital. 
 

 
 
8) Benefícios: Conforme o estabelecido nas Chamadas Públicas do Programa Ciência sem 
Fronteiras (CsF), conforme item 1 deste Edital. 
 
Obs: Eventuais despesas com obtenção de visto, tradução de documentos, inscrições para teste de 
proficiência em língua estrangeira, retirada de passaporte ou outras serão de responsabilidade do 
próprio candidato. 
 

 

9) Critérios para a pré-seleção: Os candidatos que preencherem os requisitos e apresentarem a 
documentação exigida neste edital serão pré-selecionados e terão sua candidatura homologada pela 
UFG junto ao Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), desde que realizem corretamente a 
candidatura on line junto ao CsF. 

 

OBSERVAÇÃO: Caberá à CAPES ou ao CNPq a seleção final, assim como a escolha da 
instituição de destino do candidato (esta realizada juntamente com o parceiro estrangeiro) de acordo 
com a previsão das Chamadas Públicas. (Veja os itens 6.2 Seleção e Classificação dos Candidatos, 
6.3 Alocação dos Candidatos pelos Parceiros e 6.4 Aprovação dos Candidatos, constantes das 
Chamadas Públicas, conforme item 1 deste Edital). A UFG realizará somente uma pré-seleção para 
fins de homologação. Os candidatos devem observar todas as exigências da Chamada Pública 
de seu interesse para concorrer à bolsa.  

 

 



10) Cronograma 

(Os candidatos devem estar atentos ao cronograma e demais disposições da Chamada Pública 
de seu interesse, conforme item 1 deste Edital. As retificações das chamadas devem ser 
observadas.)  
 
 

Data Atividade prevista 

Até 29 de setembro de 
2014 para Alemanha, 
Áustria, China, EUA 
Fulbright/IEE, França, 
Hungria, Irlanda, Itália, 
Japão, Noruega e Suécia e 
até 30 de setembro para 
Austrália ATN e G8, 
Bélgica ARES e VLUHR, 
Canadá CALDO e CBIE, 
Coréia do Sul, Espanha, 
Finlândia, Holanda, Nova 
Zelândia, Polônia, Reino 
Unido 

Inscrição para pré-seleção na UFG, de acordo com os seguintes 
locais e horários: 

a) Regional Goiânia: das 13h00 às 15h00 às segundas, 
quartas, quintas e sextas-feiras,  até 23 de setembro de 2014, 
e das 10h00 às 17h00 até o prazo final das inscrições, na 
Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) – Prédio da 
Reitoria. Informações: editaiscai@gmail.com. 

b) Regional Jataí: às terças-feiras das 13h30 às 17h30 e às 
quintas-feiras das 07h30 às 11h30 com professor Kleber, 
Sala da Assessoria de Graduação da Unidade Jatobá. 
Informações: 64 3606 8254 , editaiscai@gmail.com, 
kpereiraufg@gmail.com. 

c)  Regional Catalão: das 14h00 às 16h30, na Coordenação de 
Pesquisa e Pós-Graduação. Informações: 64 3441 5302, 
editaiscai@gmail.com , cppg.cac@gmail.com .  
 

Até 29 de setembro de 
2014 para Alemanha, 
Áustria, China, EUA 
Fulbright/IEE, França, 
Hungria, Irlanda, Itália, 
Japão, Noruega e Suécia e 
até 30 de setembro para 
Austrália ATN e G8, 
Bélgica ARES e VLUHR, 
Canadá CALDO e CBIE, 
Coréia do Sul, Espanha, 
Finlândia, Holanda, Nova 
Zelândia, Polônia, Reino 
Unido 

Inscrição dos estudantes no sítio do Programa Ciência sem 
Fronteiras mediante o preenchimento do “Formulário de Inscrições 
do Programa Ciência sem Fronteiras”.  

2 de outubro de 2014 Resultado preliminar da pré-seleção na UFG no site www.cai.ufg.br. 

3 de outubro de 2014 Data para interposição de recurso quanto ao resultado preliminar nos 
locais e horários indicados para as inscrições. 

6 de outubro de 2014 Resultado final da pré-seleção na UFG no site www.cai.ufg.br. 

 
 
 
11) Das disposições finais: 
 
a) A UFG não se responsabiliza por atos que os candidatos devem executar junto ao Programa 
Ciência sem Fronteiras, nos termos das Chamadas Públicas de seu interesse. 



 
b) Será aceita, pelo Programa Ciência sem Fronteiras, uma única inscrição por candidato e para uma 
única Chamada. Caso o candidato venha a se inscrever em mais de um país, a única candidatura a 
ser considerada será a última delas, sendo todas as demais automaticamente canceladas. A UFG 
considerará, para fins de homologação, a candidatura referente à Chamada relativa ao 
comprovante de inscrição entregue para a pré-seleção objeto deste Edital. 
 
c) É vedado o acúmulo de bolsa destinada à mesma finalidade, quando concedida por agência de 
fomento brasileira.  
 
d) O bolsista deverá ressarcir a CAPES ou o CNPq todo o investimento feito em sua formação, na 
eventualidade de ocorrência de desistência do curso após a implementação da bolsa, salvo em caso 
fortuito ou força maior, desde que previamente solicitado e aprovado pela CAPES ou CNPq; ou na 
anulação do ato de concessão, por ação ou omissão dolosa ou culposa do bolsista. 
 
e) A aceitação da bolsa pelo aluno implica no seu compromisso de permanecer no Brasil pelo 
mesmo número de meses de concessão da bolsa Graduação Sanduíche. Caso o aluno ingresse em 
programa de pós-graduação durante o período de permanência obrigatória e, nessa condição, venha 
a ser contemplado com uma bolsa no exterior, será avaliada pela CAPES e pelo CNPq a 
possibilidade de dispensa do cumprimento dessa exigência. 
 
f) O bolsista deverá dedicar-se às atividades acadêmicas e de estágio previstas e apresentar 
desempenho satisfatório durante a vigência da bolsa. O não cumprimento das atividades ou a 
apresentação de desempenho insatisfatório será passível de devolução do investimento feito pela 
CAPES ou CNPq em sua formação.  
 
g) A ausência do bolsista de seu país de estudo, durante o período de atividades acadêmicas e de 
estágio, sujeita-se à expressa autorização pela CAPES ou CNPq.  
 
h) O processo de pré-seleção será coordenado pela CAI e PROGRAD.  
 
i) Casos omissos serão deliberados pela CAI e PROGRAD. 
 
 
 
       Goiânia, 19 de agosto de 2014. 
 
 
      Ofir Bergemann de Aguiar                                                          Luiz Mello de Almeida Neto 
Coordenadora de Assuntos Internacionais                                          Pró-Reitor de Graduação 
     Universidade Federal de Goiás                                                    Universidade Federal de Goiás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo I  

 

                                                      
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

Ficha de Candidatura para 
Alunos de Intercâmbio 

 
 

 
 
 
 

 
1 – Dados Pessoais 

NOME: 
 
 
e-mail (legível): 
 

SEXO:               M(  )     F(  ) 

ENDEREÇO: (Incluir endereço completo, código postal, cidade e país) 
 
 
 
 
TELEFONE: (Incluir código de país e local) 

 
 

 

CELULAR: (Incluir código de país e local) 

NACIONALIDADE: 
 

DATA NASCIMENTO:  
 
 

 
2 – Instituição de Origem 

Faculdade / Escola / Departamento e 
Campus/Regional: 

 
 

 

Curso / Matrícula:  
  
 

Nome do Coordenador do Curso na 
Instituição de origem: 

 
 
 

Endereço do Coordenador do Curso da 
Instituição de origem : 
(telefone,e-mail, celular) 

 
 
 

 
3 – País de destino/Chamada Pública 

País: 
 
 

 

Número da Chamada Pública:  
  
 

 


