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DIRETORIA DE PESQUISA - Iniciação Cientifica 

Programa Institucional de Bolsa de Graduação Sanduíche da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte - SWG UERN 2011/2012 
 

 
EDITAL N° 002/2011-DP/PROPEG/UERN 

 
 

Seleciona 10 discentes para participarem 
do Programa Ciência Sem Fronteiras - 
Graduação Sanduíche no Exterior - 
SWG. 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Diretoria de Assuntos Internacionais e 
a Diretoria de Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no uso de 
suas atribuições legais, tornam público o edital de inscrição e seleção de alunos para 
candidatarem-se a 10 bolsas de estudo do Programa “Ciência Sem Fronteiras – 
Graduação Sanduíche no Exterior - SWE”, obedecendo às condições constantes deste 
edital. 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
O Programa Ciência sem Fronteiras é um instrumento 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. 
 
1.1 O programa tem como objetivos específicos: 
I. Oferecer oportunidade de estudo a discentes brasileiros em universidades de excelência, 
bem como oferecer a possibilidade de estágio programado de pesquisa ou inovação 
tecnológica em indústria, centro de pesquisa ou laboratório da própria universidade; 
II. Permitir a atualização de conhecimentos em grades curriculares diferenciadas, possibilitando 
o acesso de estudantes brasileiros a instituições de elevado padrão de qualidade, visando 
complementar sua formação técnico-científica em áreas prioritárias e estratégicas para o 
desenvolvimento do Brasil; 
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III. Complementar a formação de estudantes brasileiros, dando-lhes a oportunidade de 
vivenciar experiências educacionais voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a 
competitividade e a inovação; 
IV. Estimular iniciativas de internacionalização das universidades brasileiras; 
V. Possibilitar a formação com qualidade de uma força de trabalho técnico-científica altamente 
especializada; 
VI Ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas e 
VII Atrair jovens talentos científicos e investigadores altamente qualificados para trabalhar no 
Brasil. 
 
1.2 Esta chamada destina-se à convocação de alunos da UERN, envolvidos no Programa de 
Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC e PIBITI), para participação no Programa Ciência sem 
Fronteiras – Graduação Sanduíche no Exterior (SWE) através da realização de estudos e 
estágio em universidades do exterior com bolsa do CNPq. 
 
 

2. DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO 
 
2.1 O candidato que será selecionado e indicado pela UERN deverá obrigatoriamente 
preencher os seguintes requisitos: 
I. Ter nacionalidade brasileira; 
II. Fazer parte como bolsista ou voluntário de projetos ativos do Programa de Iniciação 
Cientifica (PIBIC) ou do Programa de Iniciação Tecnológica (PIBITI) cota 2011/2012, cujos 
trabalhos de pesquisa estejam vinculados às áreas definidas pelo CNPq conforme item 3 deste 
edital; 
III. Ter integralizado no mínimo 40% e, no máximo, 80% do currículo previsto para seu curso, 
ao término do semestre 2011.1; 
IV. Ter Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) maior ou igual a 7,0 (sete), comprovado através 
de histórico escolar emitido pelo Departamento de Admissão e Registro Escolar (DARE). 
 
 

3. DAS ÁREAS E TEMAS 
 
3.1 As áreas e temas de estudo para que os alunos realizem disciplinas e/ou estágio no 
exterior, definidos pelo Programa Ciência sem Fronteiras são as seguintes: 
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) 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; 
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r) Formação de Tecnólogos. 
 
 

4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1 O aluno, para concorrer à seleção, deverá atender aos requisitos listados no item 2 deste 
edital. 
 
4.2 As inscrições serão realizadas em formulário próprio através de sistema on-line disponível 
em: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhsckc5MGxuY2pkRWZSTVBjZkRx
UXc6MQ,  
anexando cópia do histórico escolar em formato PDF, conforme calendário abaixo. 
 
4.3 O histórico escolar enviado via eletrônica, em formato PDF, poderá ser adquirido no portal 
do aluno, na página da UERN e uma versão impressa, fornecida pelo Departamento de 
Admissão e Registro Escolar (DARE), deverá ser entregue na Diretoria de Pesquisa até a data 
limite de 24 de outubro de 2011. 
 
4.4 As inscrições serão homologadas conforme item 2 deste edital e divulgadas no site da 
UERN. 
  
4.5 Após aprovação outros documentos serão necessários para a implantação da bolsa, os 
quais serão informados em momento oportuno. 
 
 

5. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
5.1 A seleção será realizada por comissão designada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPEG). 
 
5.2 A seleção terá as seguintes etapas: 
 
a) Avaliação do desempenho acadêmico do(a) candidato(a) através do Índice de Rendimento 
Acadêmico – IRA, evidenciado no histórico escolar emitido pelo DARE. Para aprovação nessa 
etapa o(a) candidato(a) deverá ter IRA maior ou igual a sete; 
 
b) Avaliação do conhecimento da língua estrangeira, escolhida pelo candidato, a ser realizada 
através de um teste de proficiência. Para aprovação nesta etapa o(a) candidato(a) deverá ter 
nota maior ou igual a sete, além de instituição estrangeira na língua escolhida conveniada com 
a UERN que disponibilize vaga em sua área de estudo. 
 
c) Os(as) candidatos(as), classificados em ordem decrescente, cuja pontuação será a média 
aritmética da nota do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) e do teste de proficiência na 
língua estrangeira, serão submetidos a uma entrevista com caráter eliminatório. 
 
5.3 Os(as) 10 candidatos(as) selecionados(as) deverão apresentar um plano de atividades 
contendo breve descrição das disciplinas a serem cursadas, assim como o detalhamento de 
outras atividades previstas no estágio (caso existam) no prazo estipulado no calendário abaixo. 
 

wlmailhtml:%7b5E4A922D-F784-42AE-A854-F939D159DAD3%7dmid:/00000100/%20https:/docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhsckc5MGxuY2pkRWZSTVBjZkRxUXc6MQ
wlmailhtml:%7b5E4A922D-F784-42AE-A854-F939D159DAD3%7dmid:/00000100/%20https:/docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhsckc5MGxuY2pkRWZSTVBjZkRxUXc6MQ
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6. DOS PRAZOS 
 
Os prazos previstos nesse processo seletivo estão descritos no calendário abaixo: 
 

CALENDÁRIO 

Inscrição 16 a 29 de setembro de 2011 

Divulgação da homologação das inscrições Até 07 de outubro de 2011 

Realização da prova de proficiência em 
língua estrangeira 

24 de outubro de 2011 

Divulgação do resultado parcial com o 
cronograma de entrevistas 

Até 01 de novembro 

Entrevistas  03 e 04 de novembro 

Divulgação do resultado final do processo 
seletivo 

Até dia 07 de novembro 2011 

Entrega do plano de atividades Até 30 de novembro 

Indicação do bolsista ao CNPq Até 05 de dezembro de 2011 

Embarque para a instituição de destino no 
exterior 

Janeiro de 2012 

 
 

7. DOS BENEFÍCIOS: 
 
7.1 Os 10 candidatos selecionados para as bolsas e cuja indicação for aprovada pelo 
CNPq terão direito a: 
a) Passagens aéreas de ida e volta, em classe econômica, para o país de destino; 
b) Auxílio instalação; 
c) Seguro saúde, proporcional à duração da bolsa, exceto para bolsistas que se dirijam 
a países que ofereçam assistência médica gratuita; 
d) Bolsa de estudo no valor equivalente a US$ 870,00 (Oitocentos e setenta dólares) 
mensais, pagos trimestralmente nos meses previamente definidos pelo CNPq (janeiro, 
abril, julho e outubro de 2012) mediante depósito em conta bancária no exterior, a qual 
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; 
e) A bolsa acima descrita terá um período mínimo de 06 (seis) meses e máximo de até 
12 (doze) meses, dependendo do plano de estudo que será elaborado em conjunto 
com a Instituição de Ensino no exterior, sendo de seis a nove meses em atividades 
acadêmicas e o período restante para estágio de pesquisa ou inovação tecnológica em 
indústria, centro de pesquisa ou laboratório da própria universidade. 
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9. OBRIGAÇÕES DO ESTUDANTE BOLSISTA 
 
9.1 Dedicar-se integralmente às atividades planejadas durante o período dos estudos; 
9.2 Retornar ao Brasil no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da conclusão do 
período de validade da bolsa de estudo, para concluir seu curso de graduação. 
9.3 Ressarcir ao CNPq todo o investimento feito em sua formação, na eventualidade de 
ocorrência de desistência do curso, salvo em caso fortuito ou força maior ou anulação 
do ato de concessão, desde que previamente solicitado e aprovado pelo CNPq. 
9.4 O bolsista é responsável pela obtenção do passaporte, bem como do visto junto 
aos consulados no Brasil; 
9.5 Os custos para emissão do visto e do passaporte serão de inteira responsabilidade 
do bolsista. 
 
 

10. DA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 
10.1 O processo de acompanhamento e avaliação dos Bolsistas será realizado 
conjuntamente pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), pela 
Diretoria de Assuntos Internacionais (DAINT) e pela Diretoria de Pesquisa (DP) da 
UERN; 
10.2 Os formulários para o acompanhamento desse processo serão divulgados 
posteriormente aos bolsistas selecionados 
 

 

11. DOS CASOS OMISSOS 
 
11.1 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela comissão do processo de 
seleção e avaliação do Programa Ciência Sem Fronteiras da UERN. 
 
 
12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
12.1 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital 
poderão ser obtidos na Diretoria de Pesquisa da PROPEG, através do telefone (84) 
3315 2180, no horário das 7h30 às 11h30 e de 13h30 às 17h30 ou pelo e-mail 
dp@uern.br. 
 
12.2 Esclarecimentos sobre o programa poderão ser obtidas através do site do CNPq 
no seguinte endereço: http://www.cienciasemfronteiras.cnpq.br/ 
 
Mossoró/RN, 16 de setembro de 2011. 
 

Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Portaria Nº 6.717/2008-GR/UERN 

Prof. Dr. Marcelino Pereira dos Santos Silva 

Diretor de Assuntos Internacionais 

Portaria Nº 3976/2011 GR/UERN 
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