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EDITAL PARA BOLSAS GRADUAÇÃO SANDUÍCHE NO EXTERIOR  

SWG - CNPq 
(QUOTA 2012) 

 
 
A Pró-Reitoria de Graduação, por meio da Assessoria de Relações 
Internacionais e Institucionais (ARII) abre inscrições para processo 
de pré-seleção de estudantes de graduação da PUC-SP para 
realização de disciplinas e estágio em IES estrangeiras, no ano letivo 
de 2012, com bolsas concedidas pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, no âmbito do 
Programa Ciência sem Fronteiras - Graduação Sanduíche no 
Exterior – SWG (http://www.cienciasemfronteiras.cnpq.br/), nas 
áreas de estudo prioritárias do Programa, que será regido de acordo 
com o presente Edital e seus anexos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
O Programa Ciência sem Fronteiras visa promover a consolidação, 
expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e 
da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade 
internacional, de forma que alunos de graduação e pós-graduação 
façam estágio no exterior com a finalidade de manter contato com 
sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e 
inovação, além de buscar atrair pesquisadores do exterior que queiram 
se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores 
brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, e criar 
oportunidade para que pesquisadores de empresas recebam 
treinamento especializado no exterior. 
 
 
2.  DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO 

Os candidatos que serão pré-selecionados pela PUC-SP deverão obrigatoriamente 
preencher os seguintes requisitos: 
 
I. Estar, no momento da inscrição, regularmente matriculado em curso de 

graduação em áreas e temas indicados no item 3; 

II. Realizar ou ter realizado iniciação científica (PIBIC-CNPq, PIBIC-CEPE, PIBITI, 
Balcão, FAPESP ou outro) ou participar ou ter participado do PET ou ter sido 
premiado em olimpíadas de matemática ou ciências, feiras científicas e 
atividades similares de mérito reconhecido ou atuar ou ter atuado como 
voluntário em projeto de pesquisa; 

III. Possuir nacionalidade brasileira ou ser estrangeiro regularmente registrado 
no Brasil com visto permanente; 

IV. Ter bom desempenho acadêmico e ter concluído as disciplinas consideradas 
necessárias para o efetivo aproveitamento dos estudos no exterior (não há 
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percentual mínimo ou máximo de integralização de currículo do curso dos 
candidatos, exigindo-se apenas que o estudante regresse à PUC-SP para 
conclusão do seu curso de graduação);  

V. Ter pelo menos um semestre a cursar na PUC-SP, após a conclusão da 
Mobilidade Acadêmica; 

VI. Possuir conhecimento suficiente do idioma em que serão desenvolvidas as 
atividades na IES estrangeira de destino; 

VII. Declarar compromisso de retornar ao Brasil no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da conclusão do período de validade da bolsa de estudo, para concluir 
seu curso de graduação; 

VIII. Declarar compromisso de permanecer no Brasil pelo menos o tempo 
equivalente ao que foi contemplado para realização da graduação-sanduíche. 
Esta exigência poderá ser relativizada nos casos em que o aluno, durante 
este período de permanência obrigatória, após a sua volta, tenha 
eventualmente entrado em programas de pós-graduação e nesta condição 
tenha sido contemplado com uma bolsa no exterior. 

 

3. DAS ÁREAS E TEMAS  

3.1.  São prioritárias as seguintes áreas e temas de estudo para que os alunos 
realizem disciplinas e/ou estágio:  

a) Engenharias e demais áreas tecnológicas;  
b) Ciências Exatas e da Terra: Física, Química, Biologia e Geociências; 
c) 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.  

 

4. DAS IES ESTRANGEIRAS DE DESTINO 

4.1. Os bolsistas do CNPq no Programa Ciência sem Fronteiras participarão de 
intercâmbio prioritariamente entre as instituições mais bem classificadas nos 
rankings internacionais para cada grande área do conhecimento*, cabendo 
às IES brasileiras negociar a estada dos seus estudantes (enquanto 
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responsáveis  primários pela identificação de oportunidades de colaboração) 
e, às instituições estrangeiras,  a aprovação final.  

*  A relação de instituições estrangeiras elegíveis ao Programa Ciência sem 
Fronteiras pode ser consultada em: 
http://www.cienciasemfronteiras.cnpq.br/web/guest/oprograma?p_p_id=12
2_INSTANCE_5gR9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&
p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=31313 
 

4.2. A PUC-SP deverá indicar as possíveis instituições de destino elegíveis a receber 
seus estudantes bolsistas. Os estudantes da PUC-SP deverão comprovar 
conhecimento de língua(s) estrangeira(s), quando tiverem, para que possam 
ser selecionados às IES estrangeiras, de acordo com o conhecimento na língua 
em que serão desenvolvidas as atividades no exterior. 

Os candidatos poderão indicar, na ficha de inscrição, IES estrangeira(s)  que 
integre(m) a lista indicada no site do Programa Ciência sem Fronteiras, 
desde que obtenham a carta de aceitação 

4.4.  Cabe à banca examinadora realizar a pré-seleção dos candidatos e indicar as 
respectivas IES de destino 

 
 

5. DAS VAGAS 

Até 30 (trinta), vinculadas à concessão de cotas de bolsas para a PUC-SP, pelo 
CNPq. 
    
 

6. DA DURAÇÃO DO INTERCÂMBIO 

As bolsas terão duração mínima de 6 (seis) meses, podendo chegar a 12 
(doze) meses,  quando o plano de atividades incluir estágio de pesquisa ou 
inovação/tecnologia em indústria, centro de pesquisa ou laboratório. A 
prorrogação da bolsa só poderá ser concedida nos casos em que houver 
previsão no plano de atividades do estudante, não podendo exceder um total 
de 12 (doze) meses. Não será permitida a substituição do bolsista.  

 
 

7. DO INÍCIO DO INTERCÂMBIO 

O início da mobilidade ocorrerá segundo o plano de atividades do bolsista 
acordado com IES de destino, devendo ser iniciado, no máximo, até 
05/03/2012. 

8. DOS BENEFÍCIOS 

8.1.  Os selecionados e cuja indicação for aprovada pelo CNPq terão direito a: 

a) Mensalidades da bolsa; 
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b) passagens aéreas de ida e volta; 

c) auxílio instalação (equivalente ao valor de uma mensalidade da bolsa,  
paga uma única vez, e proporcional à duração da bolsa e ao tempo que o 
bolsista permanecer no exterior); 

d) seguro saúde, proporcional à duração da bolsa e ao tempo que o bolsista 
permanecer no exterior, exceto para bolsistas que se dirijam a países que 
ofereçam assistência médica gratuita.  

8.2.  As mensalidades da bolsa (US$ 870, para os EUA, e € 870, para a Europa) 
serão pagas trimestralmente, mediante depósito em conta bancária no 
exterior, que deverá ser aberta pelo bolsista após sua chegada ao país de 
destino. Os demais itens serão pagos ao bolsista antes do embarque para o 
exterior, diretamente em sua conta bancária no Brasil. 

8.3. Caso o beneficiário da bolsa seja bolsista de iniciação científica ou tecnológica 
do CNPq, a bolsa será suspensa pelo tempo em que o aluno permanecer no 
exterior, podendo ser reativada quando do seu retorno ao Brasil, caso esse 
retorno se dê ainda dentro da vigência da bolsa. 

9. DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA  

9.1. Os estudantes estarão isentos de pagamento de semestralidade/anuidade à 
instituição anfitriã, mantendo suas obrigações financeiras junto à PUC-SP 
(quando houver), na qual deverão permanecer matriculados na modalidade 
“intercâmbio internacional”. 

9.2. Demais despesas decorrentes do programa de intercâmbio deverão ser 
custeadas pelos bolsistas, não gerando obrigação financeira por parte da 
PUC-SP. 

10. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO AO PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 

I. Ficha de inscrição preenchida e assinada, com 1 foto 3x4; 

II. Comprovante de matrícula em curso de graduação da PUC-SP, em área/tema 
indicado no item 3, observado o requisito indicado no item 2.III; 

III. Boletim de avaliação emitido pelo Portal Acadêmico/SAE, com todas as notas 
obtidas até o 1o semestre/2011* 

* Para candidatos que ingressaram por transferência, suficiência ou reopção, 
ou que tiveram aproveitamento de estudos, é necessário apresentar o 
histórico escolar emitido pela SAE; 

IV. Comprovante de realização de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq, PIBIC-CEPE, 
PIBITI, Balcão, FAPESP ou outro) ou de participação no PET ou de premiação 
em olimpíadas de matemática ou ciências, feiras científicas e atividades 
similares de mérito reconhecido ou atuação como voluntário em projeto de 
pesquisa; 
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V. Currículo Lattes atualizado;  

VI. Certificado de participação em Monitoria, Estágio ou Empresa Júnior (quando 
houver); 

VII. Comprovante de conhecimento das línguas estrangeiras que indicar na ficha 
de inscrição (a comprovação de proficiência poderá ser exigida, de acordo 
com a Instituição estrangeira de destino);  

VIII. Cópia de documento de identidade brasileiro ou de RNE; 

IX. Cópia de passaporte ou protocolo de solicitação de passaporte; 

X. Carta de intenções descrevendo as suas motivações para a participação na 
Mobilidade  Internacional 

XI. Plano de atividades a ser desenvolvido na IES estrangeira, com aprovação da 
Coordenação de Curso na PUC-SP e supervisionado pela Pró-Reitoria de 
Graduação (Anexo 1); 

XII. Declaração de aceite da Instituição de Destino (quando houver); 

 

11. DAS INSCRIÇÕES AO PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 

11.1.  A documentação deverá ser entregue nos seguintes campi:  

 Campus Monte Alegre 
  Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais 
  Rua Monte Alegre, 984 - Edifício Cardeal Mota - Sala T-39 (térreo) 

Horário: das 9h00 às 19h00, de 2ª a 6ª feira 

 Campus Marquês de Paranaguá (apenas para candidatos deste campus) 
  Secretaria Acadêmica  
  Horário: das 9h00 às 21h00, de 2ª a 6ª feira 

 Campus Sorocaba (apenas para candidatos deste campus) 
  Secretaria Acadêmica  
  Horário: das 7h00 às 17h00 e das 18h00 às 21h00, de 2ª a 6ª feira 

 Campus Barueri (apenas para candidatos deste campus) 
  Secretaria Acadêmica  

Horário: das 9h00 às 21h50, de 2ª a 6ª feira, e sábado, das 7h00 às 13h00 
 

12.   DO PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 

12.1. O processo de pré-seleção consistirá da análise dos documentos indicados  
   no item 10 e de entrevista com banca examinadora;   

12.2. As entrevistas serão realizadas em português e, se necessário, na língua 
   estrangeira em que o candidato poderá desenvolver as atividades 
 durante a realização de sua mobilidade internacional.  
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13. DA SELEÇÃO 

13.1. Os estudantes pré-selecionados terão suas candidaturas encaminhadas às 
IES estrangeiras para as quais forem pré-selecionados,  

13.2. Caberá às IES estrangeiras a análise das candidaturas pré-selecionadas 
pela PUC-SP 

13.3. As candidaturas pré-selecionadas pela PUC-SP e aprovadas pelas IES 
estrangeiras serão encaminhadas ao CNPq, que fará a decisão final com base 
no enquadramento dos candidatos aos objetivos e condições do Programa 
Ciência sem Fronteiras. 

 

14.    DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CNPq 

14.1. Os estudantes pré-selecionados cujas candidaturas forem aprovadas pela 
IES estrangeira e pelo CNPq receberão mensagem eletrônica no e-mail 
registrado em seu Currículo Lattes, contendo link para preenchimento do 
Formulário de Dados Complementares, por meio do qual deverão informar:  

 - nome e CPF de seu representante legal no Brasil; 
 - data de embarque para o exterior, e  
 - dados bancários 

14.2. Posteriormente, o bolsista receberá novo correio eletrônico contendo o link 
onde deverá assinar eletronicamente o Termo de Aceitação da bolsa, de 
acordo com as normas associadas e para o período informado.  

14.3. Pelo correio (via postal), o bolsista receberá a carta de benefícios com a qual 
solicitará o visto de entrada no país de destino, caso seja necessário. O 
endereço postal será aquele indicado pelo bolsista em seu Currículo Lattes. 

15. DO CALENDÁRIO  
 

Entrega dos documentos (fluxo contínuo) Até 26/10/11 (4ª feira) 

Entrevistas (fluxo contínuo) Até 31/10/11 (2ª feira) 

Divulgação dos estudantes pré-selecionados 
(fluxo contínuo) 

Até 03/11/11 (5ª feira) 

Para os pré-selecionados: Preenchimento dos 
formulários de candidatura da IES 
estrangeira (fluxo contínuo) 

Até 04/11/11 (6ª feira) 
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16.  DO VISTO 

16.1. O bolsista é responsável pela obtenção do passaporte, bem como do 
visto apropriado junto aos devidos Consulados; 

16.2. Os custos para emissão do visto e do passaporte serão de inteira 
responsabilidade do bolsista. 

17.  DAS OBSERVAÇÕES GERAIS 

17.1. A indicação de candidatos ao CNPq é de inteira responsabilidade da PUC-SP, 
que deverá observar estritamente os critérios previstos pelo CNPq e por este 
edital; 

17.2. A inscrição de candidatos implica no conhecimento e na aceitação das  
condições estabelecidas no presente edital; 

17.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Relações Internacionais 
e Institucionais, e Pró-Reitoria de Graduação. 

 

São Paulo, Outubro de 2011 

 

 

Profª Drª Marina Graziela Feldmann 
Pró-Reitora de Graduação e Representante  

Institucional de Iniciação Científica da PUC/SP 
 
 
 

Este Edital foi baseado na Resolução Normativa 017/2006, publicada em 13 de julho de 
2006, http://www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/rn1706.htm. 


