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Introdução 
 

 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação / UNCISAL torna público à comunidade acadêmica desta 

universidade o Processo Seletivo Interno de 04 (quatro) Bolsas Sandwich na Graduação (SWG), vinculadas ao 

Programa Ciência sem Fronteiras, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. De acordo com o CNPq, nesta primeira concessão 

à UNCISAL, as Bolsas de Graduação Sanduíche no Exterior são destinadas aos alunos participantes de programa 

de iniciação científica, visando o aperfeiçoamento da formação no exterior, além de estimular competências e 

habilidades para o desenvolvimento científico e tecnológico, o empreendedorismo e a inovação. 

 
1. O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) para Est udantes  
 

 Ciência sem Fronteiras é um programa concebido para promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira, por meio do intercâmbio e 

da mobilidade internacional.  

 O programa prevê um conjunto de bolsas destinadas a inserir alunos de graduação e pós-graduação em 

instituições altamente qualificadas no exterior nas quais completarão a sua formação em contato com ambiente de 

competitividade, empreendedorismo e inovação.  

 

2. Inscrição para a Seleção Interna/ UNCISAL: Progr ama Ciência sem Fronteiras – Bolsas de Graduação 
Sanduíche no Exterior (SWG) – CNPq 

 

 Os alunos interessados na Bolsa de Graduação Sanduíche no Exterior (SWG) devem comparecer 

pessoalmente à PROPEP / UNCISAL, Rua Jorge de Lima, nº 113, 3º andar – Trapiche da Barra, Maceió / AL, e 

preencher ficha de inscrição  com dados pessoais e entregar, obrigatoriamente, os seguintes documentos 

comprobatórios: 

a) Histórico Escolar atualizado do aluno candidato, como aluno de graduação matriculado  na UNCISAL 

e Currículum Lattes com comprovação ; 

 

b) Participação em programa de iniciação científica da UNCISAL (cadastro de bolsista ProBIC / PIP ou 

PIBIC) ou certificado de conclusão na iniciação científica. 

 

c) Comprovante de proficiência em língua estrangeira, fornecido por instituição de ensino de línguas 

estrangeiras, devidamente reconhecida e cadastrada, constando o CNPJ da escola de línguas. 
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d) Apresentar Plano de Atividades teórico-práticas a ser desenvolvido na universidade estrangeira 

pretendida, na forma impressa, abrangendo: identificação do candidato, universidade pretendida, 

objetivos, disciplinas a serem cursadas na universidade pretendida e pesquisa a ser desenvolvida (no 

máximo em três páginas). 

 
3. Critérios de Seleção dos Bolsistas no Programa C iência sem Fronteiras – Bolsas de Graduação 

Sanduíche no Exterior (SWG) – CNPq 
 
 São elegíveis os alunos de graduação da UNCISAL que participam ou participaram de programa de 

iniciação científica (PIBIC / ProBIC / PIP) da UNCISAL. 

 Para esse processo de Seleção Interna das Bolsas de Graduação Sanduíche no Exterior (SWG) / 

UNCISAL há exigência de ter concluído as disciplinas necessárias para o bom aproveitamento dos estudos no 

exterior. Os candidatos elegíveis devem apresentar bom desempenho acadêmico e conhecimento do idioma do 

país no qual será realizado o estágio, para o desenvolvimento das atividades na instituição de destino.  

 

CRONOGRAMA SELEÇÃO INTERNA (SWG) / UNCISAL – CNPq  

Período Data 

Inscrição para seleção 17/10/11 a 04/11/2011 

Divulgação Resultados 11/11/2011 

Implementação da Bolsa Março/2012 

 

 A seleção da PROPEP / UNCISAL, seguindo as recomendações do CNPq, atenderá aos critérios 

elencados a seguir:  

 

 1º) Rendimento escolar, mediante a apresentação do Histórico Escolar / UNCISAL 

atualizado; para efeito desse índice será utilizado  o coeficiente de rendimento escolar;  

 2º) Curriculum Lattes  com comprovação, por meio do qual será avaliada a produção 

bibliográfica, participação em eventos e premiações .  

 

Observação: em caso de empate, será utilizado o JCR  (Journal Citation Reports ) das publicações 

dos candidatos.  
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4. Benefícios da Bolsa: Programa Ciência sem Fronteiras – Bolsas de Graduaç ão Sanduíche no Exterior 
(SWG) – CNPq (SWG) 

 
 Os candidatos selecionados e cuja indicação for aprovada pelo CNPq terão direito a: 

 
• Mensalidades, 
• Passagens aéreas de ida e volta; 
• Auxílio instalação, e 
• Seguro saúde, proporcional à duração da bolsa, exceto para bolsistas que se dirijam a países que 

ofereçam assistência médica gratuita. 
 
 As mensalidades da bolsa (U$870,00) serão pagas trimestralmente, nos meses de janeiro, abril, julho e 

outubro, 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.   

  

 

5. Compromissos da Instituição de Origem do Bolsist a (UNCISAL) 
 

 A instituição de origem (UNCISAL) do bolsista deve se comprometer a:  

 

• Validar os créditos referentes às atividades acadêmicas realizadas pelo bolsista no exterior, 

integralizando-os ao seu currículo, de modo a não haver prejuízo em relação à vida acadêmica do 

aluno após seu retorno ao Brasil; 

• Efetivar o acompanhamento à distância do aluno beneficiado com a bolsa. 

 

 
6. Contato e Informações 
 
 As áreas prioritárias e instituições de destino elegíveis encontram-se disponíveis no Portal do Programa 

Ciências sem Fronteiras: http://www.cienciasemfronteiras.cnpq.br.  

 O Edital sobre o Processo Seletivo Interno / UNCISAL encontra-se no site da PROPEP desta instituição: 
http://www.propep.uncisal.br. Fone de contato: 3315-6722.  
 
 
 
 
 
 
 
Maceió, 17 de outubro de 2011. 

 


