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PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
CAPES-UNIVASF
o

Edital PRPPG N 01/2011
NORMAS INTERNAS PARA O PROCESSO SELETIVO

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE
DO SÃO FRANCISCO, por intermédio deste Edital, torna público o Processo Seletivo para
seleção de candidatos ao programa Ciência sem Fronteiras/CAPES, regulamentado pela
Chamada Pública CAPES nº 01/2011, Programa Ciência sem Fronteiras/Graduação
Sanduíche nos EUA.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O programa Ciência sem Fronteiras consiste em uma iniciativa do Governo Federal em
promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação
e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio de alunos de graduação e pósgraduação e da mobilidade internacional. A Chamada Pública CAPES nº 01/2011, Programa
Ciência sem Fronteiras/Graduação Sanduíche nos EUA destina-se à convocação de alunos
para participação no programa Ciência sem Fronteiras pela realização de estudos e estágio em
universidades dos Estados Unidos da América (EUA), com bolsa da CAPES. O presente
Edital No 01/2011/PRPPG apresenta as normas para o processo seletivo interno (Univasf) no
âmbito da Chamada Pública CAPES nº 01/2011.
2. OBJETIVOS
2.1 Oferecer oportunidade de estudo a discentes brasileiros em universidades de excelência,
bem como oferecer a possibilidade de estágio programado de pesquisa ou inovação
tecnológica em indústria, centro de pesquisa ou laboratório da própria universidade;
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2.2 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;
2.3 Complementar a formação de estudantes brasileiros, dando-lhes a oportunidade de
vivenciar experiências educacionais voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a
competitividade e a inovação;
2.4 Estimular iniciativas de internacionalização das universidades brasileiras;
2.5 Possibilitar a formação com qualidade de uma força de trabalho técnico-científica
altamente especializada.

3. INSCRIÇÃO
Os candidatos deverão efetuar suas inscrições no site da CAPES mediante o preenchimento
concomitante do Formulário de Inscrições da CAPES e Formulário de Inscrições do IIE
[http://www.capes.gov.br/cienciasemfronteiras/]. Após finalização da inscrição, o candidato
deverá encaminhar e-mail para Coordenadora Geral do Programa Ciência Sem Fronteiras na
Univasf, e-mail: edna.santos@univasf.edu.br, informando a inscrição, para que seja feito o
acompanhamento do processo de apresentação das candidaturas e respectiva homologação
junto a CAPES.
4. CRONOGRAMA
O presente processo seletivo será regido por este edital e, principalmente, pela primeira
chamada

CAPES

01/2011,

devidamente

publicada

no

site

http://www.capes.gov.br/cienciasemfronteiras/.
O (a) candidato (a) não poderá alegar, sob hipótese alguma, o desconhecimento da presente
instrução normativa.
4.1. Período das inscrições eletrônicas: 15/09/2011 a 14/10/2011.
4.2. Divulgação dos resultados e matrícula nas universidades americanas para o primeiro
semestre de 2012: novembro/dezembro de 2011.
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5. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
O candidato deve atender aos seguintes requisitos mínimos:
- estar devidamente matriculado em qualquer curso de bacharelado dos temas e áreas de
interesse que constam no item 6 da chamada pública CAPES 01/2011, disponível no endereço
http://www.capes.gov.br/cienciasemfronteiras/
- apresentar bom desempenho acadêmico (CRE ≥ 7,0) comprovado pelo histórico escolar
- ter integralizado de 40 a 80% do curso
- demonstrar conhecimento da língua inglesa mediante entrevista em inglês, previamente
agendada, além de uma redação no idioma para a seleção da UNIVASF e pontuação mínima
de 79 pontos no TOEFL/IBT Test (pré-requisito CAPES)
- não estar respondendo a nenhum processo administrativo.
Os casos omissos bem como situações não previstas no presente edital serão resolvidos pela
PRPPG/Diretoria de Pesquisa.

Prof.ª Dra. Edna Santiago Benta
Coordenadora Geral do Programa Ciência Sem Fronteiras
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