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CHAMADA INTERNA 41/2011 PRPGP-PROGRAD-SAI 

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – CAPES - UFSM 
 

A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, a PRÓ-REITORIA DE 
GRADUAÇÃO e a SECRETARIA DE APOIO INTERNACIONAL estarão acolhendo 
inscrições para o edital do Programa Ciência sem Fronteiras - CSF do Governo Federal através 
da CAPES. 
 
 

CRONOGRAMA 
 

INSCRIÇÕES SELEÇÃO ENTREVISTA RESULTADOS 
14 a 30 de 

setembro de 
2011 

03 a 11 de 
outubro de 2011 

A partir de 10 de 
novembro de 

2011 

A partir de 01 de 
dezembro de 

2011 

 
 

1. OBJETIVO 
O Programa Ciência Sem Fronteiras – CsF,  na modalidade Graduação Sanduíche no Exterior – 
SWG, visa a concessão de recursos financeiros para cobrir despesas referentes a taxas 
escolares, hospedagem,  alimentação e passagem aérea ida-volta, para alunos de graduação para 
estágios de seis meses a um ano, sendo de seis a nove meses em atividades acadêmicas e o 
restante em laboratórios de pesquisa, empresas ou centros de P&D. 

As áreas do conhecimento definidas como prioritárias pelo CsF, na modalidade SWG, são 
listadas a seguir: 

• Engenharias e demais áreas tecnológicas; 
• Ciências Exatas e da Terra; 
• Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; 
• Computação e Tecnologias da Informação; 
• Tecnologia Aeroespacial; 
• Fármacos; 
• Produção Agrícola Sustentável; 
• Petróleo, Gás e Carvão Mineral; 
• Energias Renováveis; 
• Tecnologia Mineral; 
• Biotecnologia; 
• Nanotecnologia e Novos Materiais; 
• Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; 
• Biodiversidade e Bioprospecção; 



• Ciências do Mar; 
• Indústria Criativa; 
• Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; 
• Formação de Tecnólogos. 

 
2. DAS NORMAS 

Podem concorrer estudantes que preencham os seguintes pré-requisitos: 
 

a) estar regularmente matriculado em um curso de graduação da UFSM, vinculado as 
áreas e temas prioritários indicados no item 1; 

b) ter nacionalidade brasileira; 
c) ter no mínimo 40% e no máximo 80% de seu curso concluído no momento da inscrição; 
d) ter excelência acadêmica; 
e) ter proficiência na língua estrangeira – TOEFL; 
f) ter pelo menos um semestre a cursar na UFSM após a conclusão da Mobilidade 

Acadêmica. 
 

Os solicitantes inscritos na presente chamada interna 41/2011 CSF-CAPES–UFSM 
também poderão submeter concomitantemente a inscrição para a chamada interna 
40/2011 CSF-CNPq-UFSM. 

 
3. INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser individuais e encaminhadas para SAI, quarto andar do prédio da 
administração da UFSM, sala n.º 400, de 14 a 30 de setembro de 2011, das 08:30 as 12:00 e das 
14:00 as 17:30 horas. 

 
Para a inscrição, os candidatos devem apresentar à instituição os seguintes documentos: 

 
a) histórico escolar com desempenho acadêmico, obtido no portal do aluno; 
b) currículo Lattes atualizado; 
c) comprovante de atuação em projeto de iniciação científica ou iniciação tecnológica, 

com registro no SIE/UFSM; 
d) plano de atividades contendo a relação das disciplinas a serem cursadas na instituição 

hospedeira e das atividades de estágio a ser realizado, se for o caso; 
e) carta de recomendação do professor orientador; 
f) ficha de inscrição (modelo em anexo). 

 
Toda a documentação deverá ser entregue em uma cópia física e em cópia digital gravada 
em CDROM, subscritado em um envelope o nome do candidato, a escolha da 
Universidade dos EUA credenciada pela CAPES e a área prioritária (ver site 
www.capes.gov.br/cienciasemfronteiras) 
 

4. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
A comissão de seleção será formada por representantes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa, da Pró-Reitoria de Graduação e da Secretaria de Apoio Internacional. 
 

5. FASES DA SELEÇÃO: 
5.1. Análise e avaliação dos documentos; 
 



5.2. Proficiência em Inglês – TOEFL (mínimo de 79 pontos); 
 
5.3. Entrevista com avaliação da oralidade na língua estrangeira. 
 

 
6. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO 

 
A documentação dos bolsistas será avaliada, considerando os seguintes critérios e pontuação: 
 
 

6.1. Pontuação do índice do histórico com desempenho; 
 

6.2. Pontuação do curriculum Lattes. 
 

 
Serão indicados pela UFSM os candidatos que obtiverem maior pontuação, de acordo com a 
quantidade de bolsas disponibilizadas para a UFSM.  
 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A relação dos candidatos selecionados em cada etapa de seleção será divulgada de acordo com  
o cronograma, através dos endereços eletrônicos www.ufsm.br e www.ufsm.br/prpgp  e 
indicados a CAPES. 
 
Para a indicação à CAPES os alunos selecionados deverão encaminhar documentações 
complementares, previstas no Programa CSF. 
 
      8- Os Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação. 
 
 
 Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Interna poderão ser obtidos com a 
Comissão de Avaliação ou no site www.capes.gov.br/cienciasemfronteiras. 
 
 
 

Santa Maria, 09 de setembro de 2011. 
 
 

Alessandro Dal’Col Lúcio 
Coordenador de Iniciação Científica-PRPGP 

 
 

Raul Ceretta Nunes 
Pró-Reitor Adjunto de Graduação 

 
 

Ney Luis Pippi 
Assessor do Reitor para Assuntos Internacionais 



 FICHA DE INSCRIÇÃO 
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS – CAPES - UFSM 

 
Nome  
CPF  
Período das atividades no exterior  
e-mail  
Telefone  
Bolsa de iniciação científica ou tecnológica 
(caso não ter sido bolsista deixar em branco) 

 

Período de atividade em pesquisa (meses)  
Área prioritária  
Instituição hospedeira no EUA 1) 
 2) 
 3) 
Curso pretendido na Instituição Hospedeira  
  
 
Artigos em revistas acadêmicas, artísticas, culturais ou 

científicas  

4,0 por artigo 

Autoria de Livros publicados em editora com Comitê 

Editorial e ISBN 

4,0 por livro 

Capítulos e organização de Livros publicados em editora 

com Comitê Editorial e ISBN, não podendo ultrapassar o 

escore de 2, em um mesmo livro (equivalente a 4 

capítulos no máximo) 

0,5 por item 

Trabalhos completos e resumos expandidos publicados 

em anais de eventos na área ou patrocinados por 

sociedade científica 

1 por trabalho 

Patentes concedidas de qualquer natureza 10,0 por patente 

Patentes depositadas de qualquer natureza  5,0 por patente 

Patentes licenciadas de qualquer natureza 10,0 por patente 

 


