Edital Interno de Seleção do Programa CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS - CAPES/CNPq
O Programa Ciência sem Fronteiras do governo federal tem o objetivo de promover a consolidação, expansão
e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do
intercâmbio e da mobilidade internacional.
A Bolsa Graduação Sanduíche no Exterior da CAPES é uma bolsa dirigida a alunos de graduação para a
realização de estudos e estágios em universidades da América do Norte, Europa e Ásia com bolsa CAPES/CNPq.
O aluno de graduação nas áreas prioritárias ou correlatas recebe uma bolsa de estudos, além das passagens,
auxílio instalação e seguro saúde, para cumprir programa de mobilidade. A ida dos estudantes terá início a partir
de julho de 2014. Caberá à CAPES/CNPq escolher a universidade de destino do candidato, de acordo com a área
de estudo e dentro da oferta de vagas estabelecidas pelas instituições com as quais a CAPES/CNPq estabeleceu
parceria acadêmica.

1 - DAS CONDIÇÕES GERAIS
1.1. O Centro Paula Souza fará uma pré-seleção de candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela
CAPES/CNPq e pela Coordenação de seus respectivos Cursos de Graduação na respectiva FATEC.Os nomes dos
pré-selecionados serão enviados a CAPES/CNPq dentro das datas estabelecidas no edital CAPES/CNPq.
1.2. Os alunos interessados deverão se inscrever diretamente no site do Programa Ciência sem Fronteiras, além de
realizarem sua inscrição no processo seletivo interno promovido pela FATEC. A homologação dos candidatos
selecionados pela FATEC junto a CAPES/CNPq será feita pelo Coordenador do Programa Ciência sem Fronteiras
da FATEC até a data limite estipulada no edital de cada país.

2 - DOS REQUISITOS, DIREITOS E DEVERES DOS SOLICITANTES
2.1.

Os candidatos a participarem do Programa devem estar regularmente matriculados em curso de

graduação da FATEC.
2.2. Poderão candidatar-se às quotas de Bolsas de Graduação Sanduíche alunos de graduação ativos da FATEC
com bom aproveitamento acadêmico que não tenham depêndencias em mais de duas disciplinas. Também
serão consideradas depêndencias, aquelas disciplinas que o aluno já cumpriu, após ter ficado retido.
2.3. Ter integralizado no mínimo 20%, e no máximo 90% do currículo previsto para seu curso; no momento do
início previsto da viagem de estudos. ( o percentual será calculado com base no número de semestres do curso) .
Não serão homologados alunos que estejam no penúltimo ou no último semestre.
2.4. Enviar cópia do histórico completo (cheio) em PDF quando inscrever-se no site do programa Ciência sem
Fronteiras. O histórico completo é aquele que também apresenta as reprovações. (não será aceito print screen do
SIGA, ou arquivo imagem).
2.5. Possuir indice de rendimento igual ou superior a 6,0 (seis) e apresentar perfil de aluno de excelência, baseado
no bom desempenho acadêmico.

2.6. Ter concluído as disciplinas consideradas necessárias para o bom aproveitamento dos estudos no exterior.
2.7. Apresentar teste de proficiência linguística com aproveitamento conforme estabelecido nos editais;
3 - PROCESSO DE INSCRIÇÃO FATEC
O processo seletivo se inicia nas Unidades, sendo realizado pelo Coordenador Institucional de cada Unidade,
que irá definir os candidatos pré-selecionados para homologação.
3.1. O candidato deverá se inscrever por meio do Formulário de Inscrições disponivel no site
http://nrifatec.wordpress.com até 29 de novembro de 2013.
3.2. Será aceita uma única inscrição por candidato. Na hipótese de envio de uma nova inscrição pelo mesmo
candidato, respeitando-se o prazo limite estipulado, esta será considerada substituta da anterior, sendo levada
em conta para análise apenas a última inscrição recebida.
4. A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS REQUER DO ALUNO DUAS
INSCRIÇÕES DIFERENTES.
UMA NO PORTAL CAPES/CNPq
E OUTRA NO SITE DO NÚCLEO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – www.nrifatec.wordpress.com

Inscrição obrigatória no site CsF CAPES/CNPq – www.cienciasemfronteiras.gov.br
Inscrição obrigatória no site CsF FATEC – www.nrifatec.wordpress.com
O ALUNO QUE NÃO REALIZAR UMA DAS INSCRIÇÕES ACIMA TERÁ A CANDIDATURA
INDEFERIDA AUTOMATICAMENTE.
5. DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA
Os compromissos do bolsista relativos à concessão da bolsa são estabelecidos pela CAPES/CNPq. Os alunos
deverão consultar na página do Programa Ciência sem Fronteiras as informações referentes à concessão da bolsa.
6. CONTATOS: Informações adicionais poderão ser obtidas no portal Ciência sem Fronteiras do Centro Paula
Souza ou diretamente com o Coordenador Institucional de cada FATEC.
A interlocução com a Coordenação do Programa Ciência sem Fronteiras do Centro Paula Souza será feita
exclusivamente através do Coordenador Institucional de cada FATEC.
O atendimento a proponentes com dificuldades no preenchimento do Formulário de Propostas online do site
Ciência sem Fronteiras será feito pelo endereço suporte@cnpq.br ou pelos telefones 0800 616161 opção 7CAPES ou 0800 619697- CNPq, de segunda a sexta feira, no horário de 8h30 as 18h30.

São José dos Campos, 15 de outubro de 2013

Prof. Nilo Jeronimo Vieira
Coordenador Geral
Programa Ciência sem Fronteiras
Centro Paula Souza

