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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC nº 191
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 na Alemanha, Austrália, Canadá (CBIE), Coréia do Sul (KFPP), Holanda, Reino Unido e Canadá (CALDO); conforme Chamadas Públicas CAPES nº 118/2012, nº 119/2012, nº 120/2012, 121/2012, 122/2012, 123/2012 e 124/2012, para início das atividades em julho/setembro de 2013.

1. PROGRAMA

O Programa Ciência sem Fronteiras, lançado em julho de 2011, 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 de suas 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: www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/graduacao1
Obs.: A partir do link acima o candidato encontrará uma relação de Universidades/Cursos/Vagas por País.

2. INSCRIÇÃO 
PERÍODO:  De 24 de setembro a 11 de outubro de 2012.
HORÁRIO: Das 8:00 às 21:00h
LOCAL: Protocolo da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho.
DOCUMENTOS: Ficha de inscrição (ANEXO I deste edital)
                               Histórico escolar com CRAA atualizado
PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
1. Estar matriculado em curso de nível superior nas áreas e temas indicados no item 4 deste Edital.

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 Publicas). 

4. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico (CRAA ≥ 7,5). 

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. Apresentar conhecimento no idioma requerido, observando os seguintes critérios sobre os testes de proficiência:

6.1. Chamada nº 118/2012 – Alemanha:
6.1.1 Apresentar teste de proficiência, certificado OnDaf, com classificação de no mínimo B2, até o dia 13 de fevereiro de 2013.

6.1.2 Os candidatos que atenderem a todos os requisitos, mas que não obtiverem o nível mínimo de proficiência, mas obtiverem o mínimo de A2 poderão ser beneficiados, a critério da CAPES, do CNPq, com curso intensivo de língua alemã na Alemanha, de até 3 (três) meses de duração, incluindo estadia, taxas e material.

6.2. Chamada nº 119/2012 – Austrália (Go8):
6.2.1 Apresentar certificado IELTS (Academic - International English Language Testing System) com classificação mínima de 6.5, sem pontuação de banda individual inferior a 6.0, ou TOEFL (Test of English as Foreign Language) nas modalidades iBT (Internet Based Test), com no mínimo 90 pontos, sendo que o writing  deve ser de no mínimo 21. Ambos os testes realizados após 01 de agosto de 2010.

6.2.2 Os candidatos que atenderem a todos os demais requisitos, mas que não obtiverem o nível mínimo de proficiência, poderão ser beneficiados, a critério da CAPES, do CNPq e do Go8, com curso de língua inglesa, desde que atendam um dos seguintes requisitos: pontuação geral de no mínimo 5.5 no IELTS (Academic - International English Language Testing System), sendo que deve ter no mínimo pontuação 5,0 em cada banda (Writing, Listening, Speaking e Reading); ou pontuação geral de no mínimo 55 no TOEFL (Test of English as a Foreign Language) na modalidade iBT (Internet Based Test), sendo que deve ter no mínimo pontuação 14 em cada banda (Writing, Listening, Speaking e Reading).

6.3. Chamada nº 120/2012 – Canadá (CBIE):
6.3.1 Apresentar certificado IELTS (International English Language Testing System) com classificação de, no mínimo, 4,5 ou TOEFL (Test of English as Foreign Language) nas modalidades iBT (Internet Based Test), com no mínimo de 61 pontos, ou PBT (Paper Based Test), com no mínimo 500 pontos ou CAEL (Canadian Academic English Language), com no mínimo 50 pontos , realizados após 01 de agosto de 2010, para as Universidades Canadenses de Língua Inglesa.

6.3.2 Apresentar teste de proficiência em língua francesa; certificado da Aliança Francesa (mínimo de 70 pontos), próprio para submissão de candidatura à bolsa pela CAPES, com validade de 1 (um) ano, ou diploma DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) ou DELF (Diplôme d´Études em Langue Française), mínimo = B2, para as Universidades Canadenses de Língua Francesa.

6.4. Chamada nº 121/2012 – Coréia do Sul (KFPP):
6.4.1 Apresentar teste TOEFL (Test of English as Foreign Language), nas categorias iBT (Internet Based Test), PBT (Paper Based Test) ou CBT (Computer Based Test), IELTS (International English Language Testing System), TOEIC (The Test of English for International Communication), com no mínimo 70, 193, 523, 5.0 ou 650 pontos, respectivamente, realizados após 01 de agosto de 2010.

6.4.2 Os candidatos que atenderem a todos os demais requisitos, mas que não obtiverem o nível mínimo de proficiência, poderão ser beneficiados, a critério da CAPES, do CNPq e da KFPP (Korean Foundation for the Promotion of Private School), com curso de língua inglesa.

6.5. Chamada nº 122/2012 – Holanda:
6.5.1 Apresentar teste TOEFL (Test of English as Foreign Language) nas modalidades IBT (Internet Based Test), com no mínimo 80 pontos ou PBT (Paper Based Test) com no mínimo 550 pontos ou CBT (Computer Based Test) com no mínimo 213 pontos, ou IELTS com no mínimo 6,0 pontos. Todos os testes de proficiência devem ter sido realizados após 01 de agosto de 2010.

6.5.2 É proeminente o candidato observar a pontuação mínima exigida pela Universidade inscrita, pois os requisitos básicos de idioma aceitos pela Instituição podem ser superiores ao aludido no item anterior.

6.6. Chamada nº 123/2012 – Reino Unido (UUK):
6.6.1 Apresentar IELTS ou equivalente com no mínimo 5.5 em cada banda (listening, reading, writing, speaking). Para o TOEFL, nas modalidades IBT (Internet Based Test), com pontuação geral mínima de 79, sendo em cada banda: Listening mínimo 17 pontos, Reading mínimo 18 pontos, Writing mínimo 17 pontos e Speaking mínimo 20 pontos.

6.6.2 A modalidade de PBT do TOEFL não será aceita por não permitir a avaliação do componente de speaking para a obtenção do visto.

6.7. Chamada nº 124/2012 – Canadá (CALDO):
6.7.1 Apresentar certificado IELTS (International English Language Testing System) com classificação de, no mínimo, 6,5. Ou TOEFL (Test of English as Foreign Language) nas modalidades IBT (Internet Based Test), com no mínimo 86 pontos pontos, ou PBT (paper Based Test), com no mínimo 580 pontos, realizados após 01 de agosto de 2010.

6.7.2 Os candidatos que atenderem a todos os requisitos, mas que não obtiverem o nível mínimo de proficiência, tendo conseguido pontuação de no mínimo 70 pontos na modalidade IBT, ou no mínimo 525 pontos na modalidade PBT do TOEFL, ou de no mínimo 5.5 pontos no IELTS, poderão ser beneficiados, a critério da CAPES, do CNPq e da Universidade Canadense do CALDO, com curso de língua inglesa.

6.7.3 Apresentar diploma DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) ou DELF (Diplôme d'Études en Langue Française), com no mínimo nível B2, ou TFI (Test de Français International), com no mínimo 681 pontos, realizados após 01 de agosto de 2010.

6.7.4 Os candidatos que atenderem a todos os demais requisitos, mas que não obtiverem o nível mínimo de proficiência, tendo conseguido pontuação de no mínimo B1>80 no DALF ou DELF, ou no mínimo 600 pontos no TFI poderão ser beneficiados, a critério da CAPES, do CNPq e da Universidade Canadense do CALDO, com curso de língua francesa.




7. Atentar para os prazos de inscrição e início das atividades no País de destino. Os Certificados de Proficiência em língua devem ser apresentados até:
- 27 de janeiro de 2013 (Austrália, Coréia do Sul, Holanda e Reino Unido);
- 13 de fevereiro de 2013 (Alemanha);
- 01º de janeiro de 2013 (Canadá).

8. 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 as inscrições dos candidatos que atendam às exigências deste Edital e das Chamadas 118/2012 a 124/2012 do Programa Ciência sem Fronteiras.
 
3.2 Após a homologação da pré-seleção feita pela UESC, o candidato deverá, obrigatoriamente, preencher o Formulário de Inscrição do Programa Ciência sem Fronteiras no site da CAPES de 22 de novembro de 2012 a 04 de fevereiro de 2013.

3.2.1. De acordo subitem 6.2.2. das Chamadas Públicas do Programa Ciência sem Fronteiras “SE O NÚMERO DE INSCRITOS FOR SUPERIOR À DISPONIBILIDADE DE VAGAS nas universidades/países representativas as chamadas 118 a 124, terão prioridade os candidatos com nota mínima de 600 pontos no ENEM (exame realizado a partir de 2009). Os demais candidatos, àqueles com nota inferior a pontuação exigida, sem nota no ENEM ou com notas obtidas em exames anteriores ao ano de 2009, poderão ser classificados nas vagas remanescentes”.

3.3 Eventuais despesas com obtenção de visto, traduções de documentos, obtenção de passaporte 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 (arquitetura, design, software, jogos de computadores, cinema, vídeo, fotografia, música, artes, televisão, conteúdos digitais, editoração e publicação eletrônica). 
q) Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva.
 r) Formação de Tecnólogos (nas áreas e temas listados nos itens anteriores).


(*) Com relação à Chamada nº 118/2012, DAAD/Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, o item Indústria Criativa contempla apenas os seguintes temas: arquitetura, design e software.  


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 14 de setembro de 2012.





ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA

























ANEXO I: SELEÇÃO DE CANDIDATOS À BOLSA DE ESTUDOS
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
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: _________________________

Nº de Passaporte: ___________________________


FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:___________________________  Número de matrícula: ________________________

CRAA: ____________          Porcentagem de integralização dos créditos:_________________
				  (Previsão para Julho/Agosto 2013)

Nota do ENEM (caso o tenha realizado): _______ pontos. 


Prêmios obtidos/ Comprovação de Mérito Acadêmico (Anexar cópias): 
	Jovem Cientista 		(   )

Iniciação Científica 		(   )
Olimpíadas de Matemática	(   )
Olimpíadas de Ciências	(   )
Demais premiações de mérito acadêmico:
	____________________________________
____________________________________

PAÍS DE DESTINO:________________________________


LÍNGUA ESTRANGEIRA 

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

