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REGULAMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA 

- CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS - 

 

1- OBJETIVOS DO PROGRAMA 

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; 
 
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. 

 
1.3 As chamadas destinam-se à seleção de alunos regularmente matriculados 
em curso de graduação, para concessão de bolsa no Exterior no âmbito do 
Programa Ciência sem Fronteiras, visando à realização de estudos em 
instituições de ensino superior. 
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2 - REQUISITOS DO CANDIDATO 

 Estar regularmente matriculado e ativo na UniCarioca; 
 Ter nacionalidade brasileira; 
 Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo 

previsto para seu curso, no momento do início previsto da bolsa; 
 Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou 

superior a 600 pontos, em exames realizados a partir de 2009; 
 Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho 

acadêmico. CR = 8,5;  
 Ter participado das Olimpíadas do Conhecimento; 
 Apresentar teste TOEFL-iBT ou TOEFL-ITP, ou realizar o teste TOEFL-

ITP gratuito. 

 

3 – CURSOS DE GRADUAÇÂO DA UNICARIOCA ELEGIVEIS PELO 

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
 Ciência da Computação 
 Engenharia de Produção 
 Redes de Computadores 

 

4 - BENEFÍCIOS 

 Mensalidade de bolsa; 
 Auxílio-Instalação; 
 Auxílio material didático 
 Passagens aéreas; 
 Seguro Saúde. 

 

5 - DURAÇÃO DA BOLSA 

 12 meses, podendo estender-se até 18 meses quando incluir curso de 
idioma; 

 O prazo de curso de idioma é apresentado na Chamada, variando de 
País e de acordo firmado com as universidades no exterior.  

 

6 – DAS INSCRIÇÕES 

6.1 O candidato deverá se inscrever por meio do Formulário de Inscrições, no 
Portal do Programa Ciência sem Fronteiras        
(http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br), de acordo com o Cronograma, 
observado o horário oficial de Brasília/DF, e enviar a seguinte documentação: 
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a) Histórico Escolar de Graduação; 
b) Comprovante de Prêmio Jovem Cientista, Iniciação Científica, Olimpíadas da 
Matemática e/ou de Ciências, ou ainda demais premiações de mérito 
acadêmico, quando houver. Não são considerados prêmios, documentos de 
participação em eventos científicos ou cursos; 
c) Comprovante de participação em programas de iniciação científica, 
tecnológica ou docência, quando houver. 
 
6.2 A documentação deverá ser anexada, em formato PDF, no campo 
específico no Formulário de Inscrição. Cada arquivo deverá ter tamanho inferior  
a5Mb. 
 
6.3 Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio que não 
seja o informado. 
 
6.4 Será aceita uma única inscrição por candidato e para uma única Chamada, 
em cada Cronograma. Na hipótese de envio de uma nova inscrição pelo 
mesmo candidato, respeitando-se o prazo limite estipulado no Cronograma, 
esta será considerada substituta da anterior, sendo levada em conta para 
análise apenas a última inscrição recebida. 
 
6.5 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. 
 
6.6 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. 
 

7 – HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

Caberá ao Coordenador Institucional do Programa na UniCarioca, a 
responsabilidade pela análise de homologação das inscrições até a data limite 
estabelecida no Cronograma, por meio de link específico 
(http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/homologacao-de-inscricoes),  
disponível no Portal do Programa Ciência sem Fronteiras. 
 
Esta etapa consiste na avaliação dos seguintes requisitos relativos aos alunos 
inscritos: 

 Estar regularmente matriculado e cursando; 
 Ter nacionalidade brasileira; 
 Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo 

previsto para seu curso, no momento do início previsto da bolsa; 
 Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou 

superior a 600 pontos, em exames realizados a partir de 2009; 



 

Regulação/SG 5 

 Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho 
acadêmico - CR = 8,5;  

 Ter participado das Olimpíadas do Conhecimento; 
 Apresentar teste TOEFL-iBT ou TOEFL-ITP, ou realizar o teste TOEFL-

ITP gratuito pelo próprio programa. 

7.1. 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. 
 
7.2. O candidato que não tiver a etapa de homologação concluída pela 
UniCarioca, até a data limite estabelecida no Cronograma, observado o horário 
oficial de Brasília/DF, terá sua inscrição indeferida. 
 

 

 

Rio de Janeiro, agosto de 2013. 
 
 
 

Coordenação do Programa Ciência Sem Fronteiras/UniCarioca 
Diretoria Acadêmica 


