COORDENADORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO – COI
EDITAL 02/2014, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014
1. DA DECLARAÇÃO
1.1. Sendo a internacionalização uma das diretrizes da Universidade Santa Cecília, tendo em vista a necessidade de dar continuidade
ao Programa de Mobilidade Estudantil Internacional e considerando o Art. 73 do Estatuto da UNISANTA, o Prof. Ms. Daniel
Siquieroli Vilas Boas, Coordenador de Internacionalização da UNISANTA, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura
das inscrições para o Processo Seletivo dos candidatos que participarão do Programa Ciência sem Fronteiras em 2015.
2. DO CONCEITO
2.1. Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e
tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é
fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 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.
2.2. Objetivando oferecer oportunidades de estudos aos seus discentes em universidades de excelência no exterior bem como oferecer
a possibilidade de estágio programado de pesquisa ou inovação tecnológica com acompanhamento, a UNISANTA conveniou-se
com o MCTI e com o MEC para se integrar ao Programa Ciência sem Fronteiras para que com isso seja promovido também, o
reconhecimento e o respeito pelas diferenças e pela identidade cultural, ao invés de somente reagir diante das forças externas
resultantes da globalização que, ao contrário, desenvolve apenas a homogeneização.
3. DO OBJETO
3.1. O presente Edital tem por objeto o processo seletivo de candidatos para ingresso no Programa Ciência sem Fronteiras em 2015.
4. DOS OBJETIVOS
4.1. Investir na formação de pessoal altamente qualificado nas competências e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do
conhecimento;
4.2. Aumentar a presença de estudantes brasileiros em instituições de excelência no exterior;
4.3. Ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas;
4.4. Atrair jovens talentos científicos e investigadores altamente qualificados para trabalhar no Brasil.
5. DAS VAGAS
5.1. Serão ofertadas, no total, 14.050 vagas para graduação sanduíche em 21 países, conforme tabela abaixo:

Chamada
180
181
182
183
196
197
198
199
200
201
202
203

Gerenciamento
CAPES
País
Parceiro
EUA
Alemanha
França
Itália
EUA
Suécia
Noruega
Irlanda
China
Hungria
Japão
Áustria

IIE
DAAD
Camp. France
UNIBO
NOVA
SWE
CNCIE
HEA
CSC
HRC
JASSO
OeAD

Vagas

Chamada

5400
500
500
500
200
100
100
500
100
300
100
50

179
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
204

Gerenciamento
CNPq
País
Parceiro
Polônia
Austrália
Austrália
Bélgica
Bélgica
Canadá
Canadá
Coréia do Sul
Espanha
Finlândia
Holanda
Nova Zelândia
Reino Unido
Canadá

CRASP
ATN
Go8
VLHUR
ARES
CBIE
CALDO
KFPP
Universidad.es
CIMO
NUFFIC
UNZ
UUK
CIC

Vagas

5500*

200

* As vagas para essas chamadas serão distribuídas por país, segundo critérios do CNPq, conforme demanda e histórico de concessões.

Obs.: Os Editais próprios das chamadas CsF listadas acima deverão ser acessados diretamente no portal do Programa.
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/inscricoes-resultados
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6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
Ser brasileiro;
Ter bom desempenho acadêmico;
Estar regularmente matriculado na UNISANTA em cursos relacionados às áreas prioritárias do Ciência sem Fronteiras;
Ter se inscrito no processo seletivo interno da UNISANTA;
Ter sido classificado com nota do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - com no mínimo 600 pontos (média aritmética das
5 provas) considerando os testes aplicados a partir de 2009;
6.6. Ter concluído no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto para o curso de graduação, no momento do início previsto
da viagem;
6.7. Não ter sido contemplado com bolsa no exterior financiada pela CAPES ou pelo CNPq;
6.8. Apresentar teste de proficiência no idioma estrangeiro;
6.9. Conhecer e estar de acordo com as normas deste Edital e do Edital CsF;
6.10.Será dada preferência aos candidatos que foram agraciados com prêmios em olimpíadas científicas no país ou exterior e aos
candidatos que tenham tido ou estejam usufruindo de bolsa de iniciação científica ou tecnológica do CNPq (PIBIC/PIBITI) ou do
PIBID da CAPES.

7. DAS INSCRIÇÕES
7.1. As inscrições para as chamadas gerenciadas pela CAPES deverão ser realizadas até 29 de Setembro de 2014 através do Portal
CsF.
7.2. As inscrições para as chamadas gerenciadas pelo CNPq deverão ser realizadas até 30 de Setembro de 2014 através do Portal CsF.
7.3. As inscrições na Coordenadoria de Internacionalização da UNISANTA deverão ser realizadas até 17 de Outubro de 2014;
7.3.1.
A não realização da inscrição na UNISANTA dentro do prazo estabelecido neste Edital acarretará o indeferimento automático
da candidatura do aluno, não cabendo nenhum tipo de recurso para esse caso.
7.4. O candidato poderá se inscrever em apenas um país dentre os apresentados pelo CsF. Caso o candidato deseje trocar o país de
destino, ele deverá solicitar o cancelamento de suas inscrições e então, refazê-las.
7.5. Por ocasião da inscrição, não será aceita nenhuma retificação da mesma posteriormente às datas-limite;
7.6. Inscrições incompletas, efetuadas erroneamente ou não enviadas, serão invalidadas.

8. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO
8.1. Etapa 1: Seleção interna da UNISANTA, que consta de duas fases. Primeira fase: Deferimento do aluno pela Unidade de Ensino
(Diretoria/Coordenação do curso). As inscrições serão encaminhadas às Unidades de origem do estudante e caberá a cada Unidade
a análise das candidaturas. Para tanto, serão observados: 1) as médias normalizadas do candidato, 2) a integralização da carga
horária do curso e 3) critérios complementares definidos pelas Unidades. Segunda fase: Homologação da inscrição. A
homologação será realizada pelo Coordenador de Internacionalização seguindo os deferimentos das Unidades e obedecendo aos
critérios estabelecidos neste Edital e no Edital CsF;
8.2. Etapa 2: Pré-seleção e classificação dos candidatos pela CAPES ou CNPq;
8.3. Etapa 3: Alocação dos candidatos pelos parceiros do MCTI e MEC no exterior;
8.4. Etapa 4: Aprovação do candidato pela Diretoria Executiva da CAPES ou do CNPq.

9. DA DOCUMENTAÇÃO
9.1. Os documentos que deverão ser apresentados na inscrição para a seleção interna da UNISANTA (etapa 1) bem como as datas
máximas para envio dos mesmos, encontram-se relacionados no anexo 4 deste Edital.
9.2. A ficha de inscrição (Anexo 1), a xerox do RG e do CPF, o histórico escolar, o atestado de matrícula no segundo semestre de
2014, o comprovante do ENEM, o comprovante de prêmio em olimpíadas, o comprovante de bolsa PIBIC/PIBITI e o comprovante
de bolsa PIBID deverão ser apresentados até o dia 17/10/14.
9.3. O comprovante do teste de proficiência deverá ser apresentado até o dia 07/11/14.
9.4. Os anexos 2 (obrigatório) e 3 (opcional) deverão ser apresentados até o dia 27/03/15.
9.5. A xerox do passaporte e do visto de entrada no país (se necessário) deverão ser apresentados até o dia 08/05/15.
9.6. Os documentos a serem apresentados no ato da inscrição no Portal do CsF encontram-se discriminados em Edital próprio da
CAPES e do CNPq. Recomenda-se a leitura atenta do mesmo.

10. DOS BENEFÍCIOS
10.1.As bolsas, auxílios e demais benefícios do Programa estão descritos no Edital próprio do CsF. Despesas com retirada de
passaporte, obtenção de visto, exames médicos, testes de proficiência e traduções de documentos são responsabilidades exclusivas
do próprio candidato.

11. DO RESULTADO
11.1.O resultado da Etapa 1 do processo seletivo será divulgado até o dia 28 de Outubro de 2014 na página da UNISANTA:
http://www.unisanta.br/VidaAcademica/Intercambios
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12. DO CRONOGRAMA

Data
15/08/14
16/09/14
29/09/14
30/09/14
17/10/14
21/10/14
24/10/14
15/11/14
28/11/14
06/02/15
27/02/15
16/03/15

Evento
Lançamento do Edital próprio do CsF.
Lançamento do Edital UNISANTA-CsF
Prazo final para inscrições de chamadas gerenciadas pela CAPES.
Prazo final para inscrições de chamadas gerenciadas pelo CNPq.
Prazo final para inscrições no Programa CsF na UNISANTA.
Finalização da Etapa 1 da seleção (item 8.1) – CNPq.
Finalização da Etapa 1 da seleção (item 8.1) – CAPES.
Finalização da Etapa 2 da seleção (item 8.2) – CNPq.
Finalização da Etapa 2 da seleção (item 8.2) – CAPES.
Finalização da Etapa 3 da seleção (item 8.3) – CNPq.
Finalização da Etapa 3 da seleção (item 8.3) – CAPES.
Previsão de publicação da Etapa 4 da seleção no DOU.

13. ANEXOS INTEGRANTES DESTE EDITAL
13.1. Anexo 1: Ficha de Inscrição.
13.2. Anexo 2: Plano de Estudos.
13.3. Anexo 3: Plano de Pesquisa.
13.4. Anexo 4: Check-list de Documentos.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1.O não atendimento das condições estabelecidas no presente Edital implicará a desclassificação, a qualquer tempo.
14.2.Os itens desse Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou
o evento que lhes disser respeito.
14.3.É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e demais publicações referentes a este processo seletivo
por meio de Edital Retificado e Resultado Final das Homologações oportunamente disponíveis no portal da UNISANTA.
14.4.A Coordenadoria de Internacionalização da UNISANTA está localizada no Bloco L2, 3º andar, Conjunto 1. Tel.: (13) 3202-7100,
ramais: 7220 (Cláudia - secretária) ou 7167 (Daniel - coordenador). Atendimento: Seg a Sex, das 08h00 às 12h00 e das 17h00 às
21h00.
14.5.Dúvidas e agendamento de horário para atendimento deverão ser solicitados através do email daniel@unisanta.br .
14.6.Os casos omissos ou excepcionais serão analisados pela Coordenadoria de Internacionalização.

Santos, 16 de Setembro de 2014

Prof. Ms. Daniel Siquieroli Vilas Boas
Coordenador de Internacionalização
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