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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC nº 168
ABERTURA DE INSCRIÇÕES:
PRÉ-SELEÇÃO DE CANDIDATOS DE GRADUAÇÃO A BOLSAS DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para seleção de candidatos a serem apresentados ao processo seletivo de bolsas oferecidas pela CAPES e CNPq relativas ao Programa Ciência sem Fronteiras - Graduação Sanduíche com chamadas para Alemanha (Ch 181), Austrália (Ch 184 e 185), Áustria (Ch 203), Bélgica ( Ch 186 e 187), Canadá (Ch 188, 189 e 204), China (Ch 200), Coréia do Sul (Ch 190), Estados Unidos (Ch 180, Ch 196), Espanha ( 191), França (182), Finlândia (192), Holanda (Ch 193), Hungria (Ch 201), Itália (Ch 183), Irlanda (Ch 199), Japão (Ch 202), Nova Zelândia (Ch 194), Noruega (Ch 198), Polônia (Ch 179), Reino Unido (Ch 195), Suécia (Ch 197).

1. PROGRAMA
O Ciência sem Fronteiras (CsF) é um programa do Governo Federal que busca 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 pós-graduação e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência e Tecnologia (MCT) e do Ministério da Educação (MEC), por meio das respectivas instituições de fomento, CNPq e Capes, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. O objetivo principal do programa é a promoção, de maneira acelerada, do desenvolvimento tecnológico e estímulo aos processos de inovação no Brasil por meio da mobilidade internacional docente, discente de graduação e pós-graduação, de pós-doutorandos e pesquisadores brasileiros, estimulando a inserção das pesquisas feitas nas instituições brasileiras às melhores experiências internacionais.

Detalhes do programa disponíveis em: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/instrucoes
Observação: O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências do presente Edital, da Chamada do Programa Ciência sem Fronteiras a qual se candidata e de que aceita as condições de seleção.

2. INSCRIÇÃO 
PERÍODOS
NESTE EDITAL DA UESC: de 29 de Agosto a 01 de Outubro de 2014

NO SITE DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS: Há chamadas encerrando dia 29 de Setembro e outras dia 30 de Setembro. O candidato deve ler toda a chamada para verificar o cronograma. Além disso, deve observar que nem todas as chamadas aceitam todos os cursos das áreas de atuação do Programa.

TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS NO SITIO DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS DEVEM TAMBÉM SE INSCREVER NESTE EDITAL. Haverá portaria divulgando os candidatos que terão suas inscrições homologadas pela UESC no sítio do programa. 
HORÁRIO
De 08h00 às 21h00 (Horário de funcionamento do Protocolo da UESC).
LOCAL
Protocolo da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho e site do Programa Ciência sem Fronteiras.
DOCUMENTOS
1.Ficha de inscrição (ANEXO I deste edital)
2.Histórico escolar com CRAA atualizado e demais documentos comprobatórios constantes da ficha de inscrição.
TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS À UESC DEVEM SER DIGITALIZADOS (ORIGINAIS) E ANEXADOS NO SÍTIO DO PCsF, ATENTANDO À DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO PROGRAMA E À DATA DE ENVIO DO RESULTADO DO TESTE DE PROFICIÊNCIA.
PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
1. Estar matriculado em curso de graduação nas áreas e temas indicados pela Chamada na qual deseja inscrever-se, ter feito exame do ENEM com nota mínima de 600 a partir de 2009 e não ter sido contemplado com bolsa de graduação sanduiche no exterior, financiada (total ou parcialmente) pela CAPES ou pelo CNPq.

2. Ter nacionalidade brasileira.

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 (conforme Chamadas Públicas).

4. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico, conforme critérios constantes no ANEXO II.

5. Indicar a chamada para a qual está se inscrevendo com o nome de país de destino e o período de início das atividades.

6. Ler detalhadamente a chamada pública para a qual irá se inscrever, de modo a tomar conhecimento dos critérios relativos aos testes de proficiência, especialmente no que se refere aos seguintes quesitos:
	Pontuação exigida pelo Programa;

Prazo para envio de resultados ao PCsF;
Possibilidade, a critério da CAPES/CNPq, de obtenção de bolsa de estudos do idioma antes do prazo de início das aulas;
Possibilidade de realizar o teste ITP, oferecido pelo Programa, gratuitamente.

7. Declarar compromisso de permanecer no Brasil pelo dobro do número de meses em relação àqueles com 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. SELEÇÃO

3.1 A UESC homologará junto à CAPES ou CNPq as inscrições dos candidatos que atendam às exigências deste Edital e das Chamadas em apreço do Programa Ciência sem Fronteiras.

3.2 O resultado da pré-seleção feita pela UESC será divulgado através de Portaria e implicará na homologação das inscrições feitas no site do Programa Ciência sem Fronteiras. Em caso de dúvidas, os candidatos devem procurar a Assessoria de Relações Internacionais (ARInt) – 6° andar da Torre Administrativa, no gabinete da Reitoria, pelo telefone 3680-5003 ou arint@uesc.br, de segunda a sexta-feira, das 07:30 h às 16:10 h.

3.3 Eventuais despesas com obtenção de visto, traduções de documentos, obtenção de passaporte e realização de testes de proficiência de idiomas serão de responsabilidade do próprio candidato.

4. ÁREAS E TEMAS: 
São prioritárias as seguintes áreas e temas de estudo para que os alunos realizem disciplinas e, ou, estágio no exterior:

a) Engenharias e demais áreas tecnológicas. 
b) Ciências Exatas e da Terra;
c) Biologia, 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, voltados a projetos e processos para o desenvolvimento tecnológico e inovação. 
q) Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva.
 r) Formação de Tecnólogos (nas áreas e temas listados nos itens anteriores).

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 25 de Agosto de 2014.



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA

ANEXO I: SELEÇÃO DE CANDIDATOS À BOLSA DE ESTUDOS
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
CHAMADAS 179/2014 a 204/2014
GRADUAÇÃO SANDUÍCHE 

FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS

NOME:___________________________________________________________________

Data de nascimento:_____/_____/_____ Idade: _________________ Sexo :  M (   )  F (   )   

Local de nascimento: ______________________  Nacionalidade: ____________________

Endereço: ________________________________________________________________

Telefone de contato: fixo (     ) _______________  celular: (    ) _______________________

Endereço de e-mail: _______________________

FORMAÇÃO ACADÊMICA CURRICULAR E EXTRA-CURRICULAR

Curso:___________________________  Número de matrícula: ________________________

Porcentagem de integralização dos créditos (Previsão para o início previsto da viagem de estudos):___________________________

Nota do ENEM: _______ pontos. 			CRAA: _______

Atividades extracurriculares de Iniciação científica (IC), Iniciação tecnológica (IT) e Iniciação à docência (ID), com certificados válidos emitidos pela PROPP, NIT e PROGRAD, respectivamente.

Prêmios de Mérito Acadêmico na UESC (Anexar cópias comprobatórias):
	Jovem Cientista 		(   )

Iniciação Científica  		(   )
Iniciação Tecnológica	(   )
	Iniciação à Docência		(   )
	Olimpíadas de Matemática	(   )
Olimpíadas de Ciências	(   )
Demais premiações de mérito acadêmico (descrever):_________________________

PAÍS DE DESTINO:___________________

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
Idioma: ______________________________
Compreensão:
Conversação	(    ) Regular      (    ) Bom       (    ) excelente 			
Escrita		(    ) Regular      (    ) Bom       (    ) excelente 			
Leitura		(    ) Regular      (    ) Bom       (    ) excelente 


ANEXO II: SELEÇÃO DE CANDIDATOS À BOLSA DE ESTUDOS
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
CHAMADAS 179/2014 a 204/2014
GRADUAÇÃO SANDUÍCHE 

CRITÉRIO PARA PRÉ-SELEÇÃO


O CsF visa atribuir as bolsas aos alunos com desempenho excelente, cabendo a cada Universidade avaliar o desempenho: “V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico segundo critérios da IES” ( http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/estudante).

Na Análise do Histórico Acadêmico e das Atividades Extracurriculares, o candidato deve atender aos seguintes critérios:

Integralização prevista no final do primeiro semestre de 2015:
(  ) Deferido, se porcentagem for entre 20 e 90%;
	(  ) Indeferido, se porcentagem for menor que 20 ou maior que 90%;

Coeficiente de Rendimento Acadêmico Acumulado (CRAA):
(  ) Deferido, se CRAA for maior ou igual a 7,0 (CRAA≥7,0);
	(  ) Deferido se CRAA for de 6 a 6,9 (6≤CRAA<7) e o candidato possui mérito complementado pelas atividades extracurriculares (IC, IT e ID), incluindo pelo menos seis meses de atividades realizadas.
	(  ) Deferido se CRAA for de 6 a 6,9 (6≤CRAA<7) e o candidato possui mérito complementado pelas atividades extracurriculares acadêmicas equivalentes ou superiores a IC, ID e IT, incluindo pelo menos seis meses de atividades realizadas, sendo que a equivalência presumida pelo candidato será submetida à apreciação de uma comissão de três docentes indicados pela ARInt.
	(  ) Indeferido, se CRAA for de 6 a 6,9 (6≤CRAA<7) e não ficar comprovada a excepcionalidade indicada nos critérios B e C.
(  ) Indeferido, se CRAA for menor que 6,0 (CRAA<6,0).

