
 
 

Boletim Ciência sem Fronteiras para os coordenadores 
 
Nº 01 – 30 de março de 2012. 
 
Prezados Coordenadores, seguem os informes sobre o momento atual do 
Programa: 
 

1. Novas Chamadas de Graduação Sanduíche  
 
1.1. No último dia 15 de março foram lançadas as chamadas públicas de 

graduação sanduíche com destino à Austrália, Bélgica, Canadá, Coreia do 
Sul, Espanha, Holanda e Portugal.  No último dia 29 de março foram 
publicadas retificações dos editais. 

1.2. Os formulários de inscrição para as novas chamadas de graduação 
sanduíche estarão disponíveis para preenchimento no portal do programa 
Ciência sem Fronteiras a partir do dia 27 de março e vão até 30 de abril de 
2012. 

1.3. As chamadas seguem anexas e já estão disponíveis no endereço: 
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/graduacao1  

1.4. Como requisito, o candidato deverá ter cursado no mínimo 20%, e no 
máximo 90%, do currículo previsto para seu curso no momento previsto 
para a viagem de estudos e se comprometer a permanecer no Brasil pelo 
dobro de tempo que permanecer no exterior para a realização da graduação 
sanduíche. 

1.5. É importante observar os testes de proficiência exigidos em cada país, 
informação esta que consta nas chamadas. 

1.6. Caso já tenham enviado acordo de adesão, este é válido para todas as 
chamadas de graduação sanduíche, sendo necessário comunicar apenas 
em caso de alteração de coordenador. 

1.7. A interlocução com o Programa Ciência sem Fronteiras sobre as 
chamadas vigentes (108 a 116) deverá ser realizada obrigatória e 
exclusivamente pelo endereço eletrônico 
cienciasemfronteiras@cnpq.br;  

1.8. O atendimento a proponentes com dificuldades no preenchimento do 
Formulário de Propostas online será feito pelo endereço 
suporte@cnpq.br ou pelos telefones (61) 3211-9004 ou 3211-9354, de 
segunda a sexta -feira, no horário de 8h30 as 18h30. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Chamadas de graduação sanduíche já encerradas: 
 

 
2.1. Itália: 
2.1.1. Os candidatos deverão acessar o link http://www.cienciasemfronteiras.it/ 

para informações a respeito das oportunidades de cursos nas 
universidades italianas. As inscrições serão abertas a partir de 21/03. 

2.1.2. A nota do teste de proficiência será enviada até o dia 23/03 por e-mail, 
portanto a data inicial que constava no edital (16/03) foi prorrogada.  

2.1.3. Candidatos que fizerem menos de 50% na prova poderão se inscrever, 
nesses casos haverá a possibilidade dos candidatos serem alocados em 
cursos intensivos de idioma anteriormente ao início das aulas.  

 
 
2.2. Reino Unido: 
2.2.1. O Programa Ciência sem Fronteiras no momento está compilando os 

dados referentes à proficiência no idioma inglês conforme a seguir: 
 
2.2.1.1. Os candidatos que não apresentaram notas na proficiência do idioma 

inglês ou notas inferiores a 5.0 no IELTS, 7.0 no TOEFL/IBT ou 523 no 
TOEFL PBT serão indeferidos. 

2.2.1.2. Os candidatos que enviaram o resultado do teste com notas = 5.0 e = 
5.9 no IELTS, = 7.0 e = 78 no TOEFL/IBT e = 523 e = 550 serão 
contemplados com curso intensivo de idioma oferecido pelo British 
Council. O curso será financiado pelo governo brasileiro, terá a 
duração de 08 semanas e será realizado on-line. Após a conclusão do 
curso os candidatos farão novo teste para verificar se estão aptos a 
obter nota mínima exigida no edital. 

2.2.1.3. O período para o preenchimento do Formulário UUK pelos candidatos 
será de 26 de abril até 15 de maio de 2012. 

 
 

2.3. Alemanha: 
2.3.1. O cronograma de atividades para o país será o seguinte: 
2.3.1.1. Até 05 de abril – Aguardar o contato das IES alemãs com o aceite ou 

indeferimento do aluno; 
2.3.1.2. De o6 a 13 de abril – Período para envio de documentos (aceite, dados 

bancários, visto e outros), revisão dos valores, confecção das cartas de 
concessão e envio do termo de compromisso; 

2.3.1.3. A partir de junho – Período para o curso de aperfeiçoamento; 
2.3.1.4. Agosto – Início das aulas. 

 
 

2.4. Estadas Unidos: 
2.4.1. Uma lista prévia com os candidatos que realizarão o curso e com os que 

vão diretamente para o período letivo já foi enviada ao IIE. Ainda assim a 
análise de candidaturas continua acontecendo. 


