Instruções
Para as novas Chamadas de graduação sanduíche reforçamos que o candidato
deverá possuir nota do ENEM igual ou acima de 600, em teste realizado a partir
de 2009.

Caso o candidato venha a se inscrever em mais de um país, a única candidatura a
ser considerada será a última delas, sendo todas as demais automaticamente
canceladas.
Estudantes que já usufruíram da bolsa SWG ou que tiveram candidatura a essa
bolsa aprovada não poderão ser contemplados novamente, mesmo após
cumprimento do interstício exigido pela CAPES/CNPq.

Alemanha
Alemanha/DAAD Edital nº 157/2013
Chamada Pública para bolsa de Graduação Sanduíche na Alemanha.
1. Chamada n° 157/2013 (texto completo) - (14/10/2013);
2. Link para a página de inscrição;
3. Parceiro Alemanha/DAAD.
O candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior, Instituição de
Ensino Superior brasileira nas áreas e temas indicados no item 2 da chamada n°
157/2013;
II. Ter nacionalidade brasileira;
III. Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo previsto
para seu curso, no momento do início previsto da viagem de estudos;
IV. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior
a 600 pontos, em exames realizados no período de 2009 a 2013;
V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho
acadêmico segundo critérios da IES;
VI. Ter se inscrito no processo seletivo interno de sua IES. É dever do candidato
buscar informação junto à sua universidade a respeito da existência deste processo
seletivo interno.
VII.
Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de
destino, a saber:






OnDaf; ou
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz; ou
Goethe Zertifikat; ou
TestDaf; ou
Goethe + LMU München;

As informações sobre as notas exigidas nos testes de proficiência estão contidas
na Chamada nº 157/2013.

Para anexar o teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de
destino após a submissão da inscrição, acesse o link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ no local “Documentos”, até a

data limite estabelecida no cronograma (item 11) da Chamada nº
157/2013.

Benefícios da bolsa
Bolsa Graduação Sanduíche
Auxílio seguro saúde
Auxílio instalação
Auxílio material didático
Auxílio deslocamento

Valor
€ 870,00 (oitocentos e setenta euros)
por mês
€ 90,00 (por mês)
€ 1.320,00 (parcela única)
€ 1.000,00 (parcela única)
Passagem aérea de ida e volta, de
acordo com as normas estabelecidas
pela CAPES.

CRONOGRAMA CHAMADA Nº 157/2013
Período
14 de outubro de 2013

De 15 de outubro até 29 de
novembro de 2013

Até 04 de dezembro de 2013

Até 23 de dezembro de 2013.

Atividade prevista
Lançamento da Chamada
Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do
“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
“Fronteiras”.

Prazo para envio do Acordo de Adesão pelas Instituições
de Ensino Superior que ainda não firmaram a parceria
com a CAPES no Programa Ciência sem Fronteiras. O
Acordo
deverá
ser
encaminhado
para
adesao@cienciasemfronteiras.gov.br
Prazo final para envio, exclusivamente via eletrônica,
do resultado do teste de proficiência do idioma válido
para

estudos

no

exterior,

por

meio

do

link:

http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/acompanhamento

De 06 a 23 de dezembro de
2013

17 de fevereiro de 2014
10 de março de 2014

Prazo para homologação das candidaturas pelas IES já
incluído os períodos de: divulgação do resultado da
homologação; recebimento de recursos e eventual
alteração de parecer pela IES.
Prazo para a comunicação parcial pela CAPES da
aprovação ou indeferimento das candidaturas pelo
Programa Ciência sem Fronteiras.
Divulgação do resultado dos pedidos de recursos
informando os candidatos deferidos e os indeferidos.

A partir de 12 de maio de 2014

Prazo para comunicação da aprovação ou do
indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.

Candidatos com nível de proficiência em alemão igual ou superior a B1
De 17 de março até 1º de
abril de 2014

Prazo para os candidatos pré-selecionados pela
CAPES com nível de proficiência em alemão
igual o superior a B1 preencherem o formulário
online
do
DAAD
(http://www.csfalemanha.de/pt/18967/index.html).
*Os candidatos devem aguardar o e-mail de
confirmação do DAAD para preencherem o
formulário!*

A partir de julho* de 2014

Início das atividades no exterior.
* A data de início irá variar. O curso preparatório
de alemão de até 10 semanas oferecido pela
universidade anfitriã poderá ter início em julho,
agosto ou setembro. Este curso também pode ser
oferecido concomitantemente aos estudos. As aulas
na universidade terão início entre os meses de
setembro ou outubro.

Candidatos com nível de proficiência em alemão inferior a B1
Setembro/outubro de 2014
(a confirmar)

Prazo para os candidatos pré-selecionados pela CAPES
com nível de proficiência em alemão inferior a B1
preencherem
o formulário
online do DAAD
(http://www.csf-alemanha.de/pt/18967/index.html).
*Os candidatos devem aguardar o e-mail de confirmação do
DAAD para preencherem o formulário!*

1º de setembro de 2014

Início das atividades no exterior.
 Data referente ao início do curso intensivo da língua
alemã na Alemanha com duração de 6 meses.
 Início das aulas na universidade somente no semestre de
verão de 2015 (março de 2015).

Austrália
2013
Chamadas Públicas para Graduação Sanduíche na Austrália
Chamada para as Universidades ATN
1.
2.
3.
4.

Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
Formulário de Inscrição;
Texto da Chamada (14/10/2013);
Parceiro na Austrália: ATN, representado no Brasil pelo Australian Centre

Chamada para as Universidades do Go8
1.
2.
3.
4.

Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
Formulário de Inscrição;
Texto da Chamada (14/10/2013);
Parceiro na Austrália: Go8, representado no Brasil pelo Latino Australia
Education



A interlocução com o Programa Ciência sem Fronteiras, inclusive para
candidatos com dificuldades no acesso ao Formulário de Inscrições,
deverá ser realizada obrigatória e exclusivamente via Portal do Programa
Ciência
sem
Fronteiras
–
Fale
Conosco
(http://www.capes.gov.br/faleconosco), escolhendo a opção “Ciência sem
Fronteiras” e posteriormente “Bolsas no Exterior”/Problemas Formulários
Ciência sem Fronteiras ou pelo telefone 0800616161, opção 0 e subopção
1, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 20h00, horário oficial
de Brasília /DF.

Áustria
Áustria/OeAD Edital n° 166/2013
Chamada Pública para bolsa de Graduação Sanduíche na Áustria.
1. Chamada n° 166/2013 (texto completo) - 14/10/2013;
2. Link para a página de inscrição;
3. Parceiro Áustria/OeAD.
O candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior, Instituição de
Ensino Superior brasileira, nas áreas e temas indicados no item 2 da chamada n°
166/2013. É de exclusiva responsabilidade do candidato informar no formulário
de inscrição a Instituição de Ensino Superior (IES) na qual está matriculado, sendo
permitida a identificação de apenas uma única IES;
II. Ter nacionalidade brasileira;
III. Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo previsto
para seu curso, no momento do início previsto da viagem de estudos;
IV. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior
a 600 pontos, em exames realizados no período de 2009 a 2013;
V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho
acadêmico segundo critérios da IES;
VI. Ter se inscrito no processo seletivo interno de sua IES. É dever do candidato
buscar informação junto à sua universidade a respeito da existência deste processo
seletivo interno.
VII.
Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de
destino, a saber:
 OnDaf; ou
 Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz; ou
 Goethe Zertifikat; ou
 TestDaf; ou
 Goethe + LMU München; ou
 Österreichisches Sprachdiplom; ou
As informações sobre as notas exigidas nos testes de proficiência estão contidas
na Chamada nº 166/2013.

Para anexar o teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de
destino após a submissão da inscrição, acesse o link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ no local “Documentos”, até
a data limite estabelecida no cronograma (item 11) da Chamada nº
166/2013.

Benefícios da bolsa
Bolsa Graduação Sanduíche
Auxílio seguro saúde
Auxílio instalação
Auxílio material didático
Auxílio deslocamento

Valor
€ 870,00 (oitocentos e setenta euros)
por mês
€ 90,00 (por mês)
€ 1.320,00 (parcela única)
€ 1.000,00 (parcela única)
Passagem aérea de ida e volta, de
acordo com as normas estabelecidas
pela CAPES.

CRONOGRAMA CHAMADA Nº 166/2013
Período

Atividade prevista

14 de outubro de 2013

Lançamento da Chamada
Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do

De 16 de outubro até 29 de
novembro de 2013

“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
“Fronteiras”.

Até 04 de dezembro de 2013

Até 23 de dezembro de 2013.

Prazo para envio do Acordo de Adesão pelas Instituições
de Ensino Superior que ainda não firmaram a parceria
com a CAPES no Programa Ciência sem Fronteiras. O
Acordo deverá ser encaminhado para
adesao@cienciasemfronteiras.gov.br
Prazo final para envio, exclusivamente via eletrônica,
do resultado do teste de proficiência do idioma válido
para estudos no exterior, por meio do link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/acompanhamento

De 06 a 23 de dezembro de
2013

17 de fevereiro de 2014
Até 10 de março de 2014
A partir de 12 de maio de 2014

Prazo para homologação das candidaturas pelas IES já
incluído os períodos de: divulgação do resultado da
homologação; recebimento de recursos e eventual
alteração de parecer pela IES.
Prazo para a comunicação parcial pela CAPES da
aprovação ou indeferimento das candidaturas pelo
Programa Ciência sem Fronteiras.
Divulgação do resultado dos pedidos de recursos
informando os candidatos deferidos e os indeferidos.
Prazo para comunicação da aprovação ou do
indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.

Bélgica
2013
Chamadas Públicas para Graduação Sanduíche na Bélgica
Chamada para a Bélgica Francófona
1.
2.
3.
4.
5.

Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
Formulário de Inscrição;
Retificação - Nível Mínimo Exigido nos Testes Cambridge (31/10/2013);
Texto da Chamada (14/10/2013);
Parceiro na Bélgica Francófona: CIUF, conselho que representa

as melhores
universidades da Comunidade Francesa da Bélgica (Bruxelas e Valônia).

6. Mais informações: Study in Belgium

Chamada para a Bélgica Flamenga
1. Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
2. Formulário de Inscrição;
3. Texto da Chamada (14/10/2013);
4. Parceiro na Bélgica Flamenga: VLUHR,

conselho que representa as
melhores universidades flamengas, anteriormente representadas pelo VLIR, e
também os melhores colleges da região de Flanders.
5. Mais informações: Study in Flanders



A interlocução com o Programa Ciência sem Fronteiras, inclusive para
candidatos com dificuldades no acesso ao Formulário de Inscrições,
deverá ser realizada obrigatória e exclusivamente via Portal do Programa
Ciência
sem
Fronteiras
–
Fale
Conosco
(http://www.capes.gov.br/faleconosco), escolhendo a opção “Ciência sem
Fronteiras” e posteriormente “Bolsas no Exterior”/Problemas Formulários
Ciência sem Fronteiras ou pelo telefone 0800616161, opção 0 e subopção
1, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 20h00, horário oficial
de Brasília /DF.

Canadá
2013
Chamadas Públicas para Graduação Sanduíche no Canadá
Chamada para as Universidades do CALDO
1.
2.
3.
4.
5.

Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
Formulário de Inscrição;
Retificação - Nível Mínimo Exigido no Teste IELTS (04/11/2013);
Texto da Chamada (14/10/2013);
Parceiro no Canadá: CALDO

Chamada para as Universidades representadas pelo CBIE
1.
2.
3.
4.

Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
Formulário de Inscrição;
Texto da Chamada (14/10/2013);
Parceiro no Canadá: CBIE



A interlocução com o Programa Ciência sem Fronteiras, inclusive para
candidatos com dificuldades no acesso ao Formulário de Inscrições,
deverá ser realizada obrigatória e exclusivamente via Portal do Programa
Ciência
sem
Fronteiras
–
Fale
Conosco
(http://www.capes.gov.br/faleconosco), escolhendo a opção “Ciência sem
Fronteiras” e posteriormente “Bolsas no Exterior”/Problemas Formulários
Ciência sem Fronteiras ou pelo telefone 0800616161, opção 0 e subopção
1, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 20h00, horário oficial
de Brasília /DF.

China
China - CSC- Edital nº 163/2013
Chamada Pública para bolsa de Graduação Sanduíche na China.
1. Chamada nº 163/2013 (texto completo) – 14/10/2013;
2. Link para a página de inscrição;
3. Parceiro China/CSC.

O candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior, ou em graduação
tecnológica ou engenharias das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica (IF) ou de Universidades ou Faculdades de Tecnologia (FATEC) brasileiras,
nas áreas e temas indicados no item 2 da chamada n° 163/2013.
II. Ter nacionalidade brasileira;
III. Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo para seu curso, no
momento de início previsto da viagem de estudos;
IV. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600
pontos, em exames realizados no período de 2009 a 2013;
V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico
segundo critérios da IES;
VI. Ter se inscrito no processo seletivo interno de sua IES. É dever do candidato buscar
informação junto à sua universidade a respeito da existência deste processo seletivo
interno;

VII. Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino,
a saber:


TOEFL na modalidade IBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade PBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade ITP (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade ITP, realizado gratuitamente, conforme
informações disponibilizadas na Chamada nº 163/2013.



TOEFL na modalidade CBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



IELTS; ou



Teste de proficiência em língua chinesa HSK (Hàny¿ Shu¿píng K¿oshì).

As informações sobre as notas exigidas nos testes de proficiência estão contidas
na Chamada nº 163/2013.
Para anexar o teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino
após
a
submissão
da
inscrição,
acesse
o
link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ na aba “Documentos”, até a data
limite estabelecida no cronograma (item 11) da Chamada nº 163/2013.

Benefícios da bolsa

Valor

Bolsa Graduação Sanduíche

US$ 870,00 (por mês)

Auxílio seguro saúde

Conforme acordado com o parceiro CSC.

Auxílio instalação

US$ 1.320,00 (parcela única)

Auxílio material didático

US$ 1.000,00 (parcela única)

Auxílio deslocamento

Passagem aérea de ida e volta, de acordo com
as normas estabelecidas pela CAPES.

CRONOGRAMA CHAMADA Nº 163/2013
Período

Atividade prevista

14 de outubro de 2013.

Lançamento da Chamada

De 15 de outubro até 29
de novembro de 2013.

Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do
“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
Fronteiras”.

De 25 de novembro a 29
de novembro de 2013.

Período de inscrição para os candidatos que desejem realizar
o teste de proficiência de língua inglesa TOEFL-ITP gratuito,
na qual será realizada seleção do local, data e hora no site
do Inglês sem Fronteiras http://isf.mec.gov.br.

Até 04 de dezembro de
2013.

Prazo para envio do Acordo de Adesão Instituições de Ensino
Superior (IES) ou Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica (IF) ou de Universidades ou
Faculdades de Tecnologia (FATEC) que ainda não firmaram a
parceria com a CAPES no Programa Ciência sem Fronteiras O

Acordo
deverá
ser
encaminhado
adesao@cienciasemfronteiras.gov.br

para

De 06 de dezembro até 22
de dezembro de 2013.

Período em que será realizada a aplicação de prova TOEFL
ITP, em caráter gratuito, para os candidatos do CSF,
conforme agenda a ser estipulada por cada IES.

De 06 de dezembro até 23
de dezembro de 2013.

Período para homologação das candidaturas préselecionadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES) ou
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica (IF) ou de Universidades ou Faculdades de
Tecnologia (FATEC).

De 11 de janeiro até 31 de
janeiro de 2014.

Período para anexar no Portal do Programa Ciência sem
Fronteiras
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/
(documentos), resultado do teste de proficiência do idioma
TOEFL-IBT ou o TOEFL-ITP, realizado fora do período de
oferta gratuita indicado neste Cronograma.

31 de janeiro de 2014.

Divulgação pelo Programa Inglês sem Fronteiras do
resultado
teste
gratuito
TOEL-ITP
no
sitio
http://isf.mec.gov.br.

17 de fevereiro de 2014.

Prazo para a comunicação parcial pela CAPES da aprovação
ou indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.

De 20 de fevereiro a 20 de
março de 2014.

Período para preenchimento do Formulário do CSC pelos
candidatos
pré-selecionados
no
site
do
CSC
http://laihua.csc.edu.cn. Todos os candidatos deverão,
obrigatoriamente, anexar Histórico Escolar traduzido e
assinado por um coordenador da Universidade, certificado
ou com tradução juramentada do Curso de Graduação ou de
Graduação tecnológica ou engenharias das Instituições de
Educação Profissional e Tecnológica (IF) ou de Universidades
ou Faculdades de Tecnologia (FATEC) atualizado.

Até 07 de março de 2014.

Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de
recursos informando os candidatos deferidos e os
indeferidos.

A partir de 30 de abril de
2014.

Período para publicação da aprovação das candidaturas
pelo Programa Ciência sem Fronteiras.

A partir de agosto de 2014. Início das atividades no exterior.

Coreia do Sul
2013
Chamada Pública para Graduação Sanduíche na Coreia do Sul
1.
2.
3.
4.
5.

Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
Formulário de Inscrição;
Texto Original (14/10/2013);
Parceiro na Coreia do Sul: KFPP
Mais informações: Study in Korea



A interlocução com o Programa Ciência sem Fronteiras, inclusive para candidatos
com dificuldades no acesso ao Formulário de Inscrições, deverá ser realizada
obrigatória e exclusivamente via Portal do Programa Ciência sem Fronteiras –
Fale Conosco (http://www.capes.gov.br/faleconosco), escolhendo a opção
“Ciência sem Fronteiras” e posteriormente “Bolsas no Exterior”/Problemas
Formulários Ciência sem Fronteiras ou pelo telefone 0800616161, opção 0 e
subopção 1, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 20h00, horário
oficial de Brasília /DF.

Espanha
2013
Chamada Pública para Graduação Sanduíche na Espanha
1.
2.
3.
4.

Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
Formulário de Inscrição;
Texto da Chamada (14/10/2013);
Parceiro na Espanha: Ministério da Educação, Cultura e Esporte da Espanha



A interlocução com o Programa Ciência sem Fronteiras, inclusive para candidatos
com dificuldades no acesso ao Formulário de Inscrições, deverá ser realizada
obrigatória e exclusivamente via Portal do Programa Ciência sem Fronteiras –
Fale Conosco (http://www.capes.gov.br/faleconosco), escolhendo a opção
“Ciência sem Fronteiras” e posteriormente “Bolsas no Exterior”/Problemas
Formulários Ciência sem Fronteiras ou pelo telefone 0800616161, opção 0 e
subopção 1, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 20h00, horário
oficial de Brasília /DF.

Estados Unidos
Estados Unidos – Fulbright/NOVA/HBCU Edital nº 156/2013
Chamada Pública para bolsa de Graduação Sanduíche nos Estados Unidos.
1. Edital da Chamada nº 156/2013 (texto completo) - 14/10/13;
2. Link para a página de inscrição;
3. Parceiro EUA-FULBRIGHT/IIE/NOVA/HBCUs.

O candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior, ou em graduação
tecnológica ou engenharias das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica (IF) ou de Universidades ou Faculdades de Tecnologia (FATEC) brasileiras,
nas áreas e temas indicados no item 2 da chamada n° 156/2013.
II. Ter nacionalidade brasileira;
III. Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo para seu curso, no
momento de início previsto da viagem de estudos;
IV. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600
pontos, em exames realizados no período de 2009 a 2013;
V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico
segundo critérios da IES;
VI. Ter se inscrito no processo seletivo interno de sua IES. É dever do candidato buscar
informação junto à sua universidade a respeito da existência deste processo seletivo
interno;

VII. Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino,
a saber:


TOEFL na modalidade IBT (realizado após 1ª de fevereiro de 2012); ou



TOEFL na modalidade ITP (realizado após 1ª de fevereiro de 2012); ou



TOEFL na modalidade ITP, realizado gratuitamente, conforme
informações disponibilizadas no item 3.4 da Chamada nº 156/2013.

As informações sobre as notas exigidas nos testes de proficiência estão contidas
na Chamada nº 156/2013.
Para anexar o teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino
após
a
submissão
da
inscrição,
acesse
o
link:

http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ na aba “Documentos”, até a data
limite estabelecida no cronograma (item 11) da Chamada nº 156/2013.

Benefícios da bolsa

Valor

Bolsa Graduação Sanduíche

US$ 300,00 (por mês)

Auxílio seguro saúde

US$ 90,00 (por mês, pagos pelo IIE)

Auxílio instalação

US$ 1.320,00 (parcela única)

Auxílio material didático

US$ 1.000,00 (parcela única)

Auxílio deslocamento

Passagem aérea de ida e volta, de
acordo com as normas estabelecidas
pela CAPES.

CRONOGRAMA CHAMADA Nº 156/2013
Período

Atividade prevista

14 de outubro de 2013.

Lançamento da Chamada

De 15 de outubro até 29
de novembro de 2013.

Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do
“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
Fronteiras”.

Até 04 de dezembro de
2013.

Prazo para envio do Acordo de Adesão Instituições de
Ensino Superior (IES) ou Instituições da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica (IF) ou de
Universidades ou Faculdades de Tecnologia (FATEC) que
ainda não firmaram a parceria com a CAPES no Programa
Ciência sem Fronteiras O Acordo deverá ser encaminhado
para adesao@cienciasemfronteiras.gov.br

De 25 de novembro a 29
de novembro de 2013.

Período de inscrição para os candidatos que desejem
realizar o teste de proficiência de língua inglesa TOEFL-ITP
gratuito, na qual será realizada seleção do local, data e hora
no site do Inglês sem Fronteiras http://isf.mec.gov.br.

De 06 de dezembro até 22
de dezembro de 2013.

Período em que será realizada a aplicação de prova TOEFL
ITP, em caráter gratuito, para os candidatos do CSF,
conforme agenda a ser estipulada por cada IES.

De 06 de dezembro até 23
de dezembro de 2013.

Período para homologação das candidaturas préselecionadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES) ou
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica (IF) ou de Universidades ou Faculdades de
Tecnologia (FATEC).

De 11 de janeiro até 31 de
janeiro de 2014.

Período para anexar no Portal do Programa Ciência sem
Fronteiras http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/
(documentos), resultado do teste de proficiência do idioma
TOEFL-IBT ou o TOEFL-ITP, realizado fora do período de
oferta gratuita indicado neste Cronograma.

31 de janeiro de 2014.

Divulgação pelo Programa Inglês sem Fronteiras do
resultado teste gratuito TOEL-ITP no sitio
http://isf.mec.gov.br.

De 11 de janeiro a 09 de
fevereiro de 2014.

Prazo para preenchimento completo e anexação dos
documentos obrigatórios dos Grupos A2, B e B1 do
Common Application Form no sítio do IIE,
http://www.iie.org/Programs/Brazil-ScientificMobility/Apply-Now. Todos os candidatos deverão,
obrigatoriamente, anexar Histórico Escolar traduzido e
assinado por um coordenador da Universidade certificado
ou com tradução juramentada do Curso de Graduação ou
de Graduação tecnológica ou engenharias das Instituições
de Educação Profissional e Tecnológica (IF) ou de
Universidades ou Faculdades de Tecnologia (FATEC)
atualizado.

17 de fevereiro de 2014.

Prazo para a comunicação parcial pela CAPES da aprovação
ou indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.

Até 07 de março de 2014.

Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de recursos
informando os candidatos deferidos e os indeferidos.

A partir de 30 de abril de
2014.

Prazo para publicação da aprovação das candidaturas (dos
grupos B e B1) pelo Programa Ciência sem Fronteiras.

A partir de 30 de maio de
2014.

Prazo para publicação da aprovação das candidaturas (do
grupo A2) pelo Programa Ciência sem Fronteiras.

A partir de julho de 2014.

Início das atividades no exterior em 2014 do grupo B1.

A partir de
agosto/setembro de 2014.

Início das atividades no exterior em 2014 do grupo B.

A partir de agosto de 2014. Início das atividades no exterior em 2014 do Grupo A2.

Finlândia
2013
Chamada Pública para Graduação Sanduíche na Finlândia
1.
2.
3.
4.

Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
Formulário de Inscrição;
Texto da Chamada (14/10/2013);
Parceiro na Finlândia: CIMO



A interlocução com o Programa Ciência sem Fronteiras, inclusive para candidatos com
dificuldades no acesso ao Formulário de Inscrições, deverá ser realizada obrigatória e
exclusivamente via Portal do Programa Ciência sem Fronteiras – Fale Conosco
(http://www.capes.gov.br/faleconosco), escolhendo a opção “Ciência sem Fronteiras”
e posteriormente “Bolsas no Exterior”/Problemas Formulários Ciência sem
Fronteiras ou pelo telefone 0800616161, opção 0 e subopção 1, de segunda a sextafeira, no horário de 08h00 às 20h00, horário oficial de Brasília /DF.

França
2013
Chamada Pública para bolsa de Graduação Sanduíche na França.
1. Chamada n° 158/2013 (texto completo);
2. Link para a página de inscrição;
3. Parceiro França/ Campus France.

O candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:

I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior, em Instituição de Ensino
Superior brasileira, nas áreas e temas indicados no item 2 da chamada n° 158/2013. É
de exclusiva responsabilidade do candidato informar no formulário de inscrição a
Instituição de Ensino Superior brasileira (IES) na qual está matriculado, sendo permitida
a identificação de apenas uma única IES;

II. Ter nacionalidade brasileira;

III. Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo previsto para seu
curso, no momento do início previsto da viagem de estudos;

IV. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600
pontos, em exames realizados no período de 2009 a 2013;

V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico
segundo critérios da IES;

VI. Ter se inscrito no processo seletivo interno de sua IES. É dever do candidato buscar
informação junto à sua universidade a respeito da existência deste processo seletivo
interno;

VII. Apresentar teste de proficiência no idioma francês, a saber:


Aliança Francesa – CAPES; ou



DALF; ou



DELF; ou



TCF: Teste de Conhecimento de Francês;

As informações sobre as notas exigidas nos testes de proficiência estão contidas na
Chamada nº 158/2013.

Para anexar o teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino
após
a
submissão
da
inscrição,
acesse
o
link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ no local “Documentos”, até a data
limite estabelecida no cronograma (item 11) da Chamada nº 158/2013.

Benefícios da bolsa

Valor

Bolsa Graduação Sanduíche

€ 870,00 (oitocentos e setenta euros) por
mês

Auxílio seguro saúde

€ 90,00 (por mês)

Auxílio instalação

€ 1.320,00 (parcela única)

Auxílio material didático

€ 1.000,00 (parcela única)

Auxílio deslocamento

Passagem aérea de ida e volta, de acordo
com as normas estabelecidas pela CAPES.

CRONOGRAMA CHAMADA Nº 158/2013
Período
14 de outubro de 2013

Atividade prevista
Lançamento da Chamada

Inscrição dos estudantes no Portal do Programa
Ciência sem Fronteiras mediante o preenchimento do
De 15 de outubro até 29 de
novembro de 2013

“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
Fronteiras”.

Até 04 de dezembro de 2013

Prazo para envio do Acordo de Adesão pelas
Instituições de Ensino Superior que ainda não
firmaram a parceria com a CAPES no Programa
Ciência sem Fronteiras. O Acordo deverá ser
encaminhado para
adesao@cienciasemfronteiras.gov.br
Prazo final para envio, exclusivamente via eletrônica,
do resultado do teste de proficiência do idioma válido

Até 23 de dezembro de 2013.

De 06 a 23 de dezembro de 2013

Até 17 de janeiro de 2014

para estudos no exterior, por meio do link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br (documentos
pendentes)
Prazo para homologação das candidaturas pelas IES
já incluído os períodos de: divulgação do resultado da
homologação; recebimento de recursos e eventual
alteração de parecer pela IES.
Prazo para a comunicação parcial pela CAPES da
aprovação ou indeferimento das candidaturas pelo
Programa Ciência sem Fronteiras.
Prazo para o candidato preencher o Formulário Online

De 18 de janeiro a 13 de fevereiro
de 2014

Até 30 de abril de 2014
Julho e Agosto/2014

Setembro de 2014

Do Campus France no
http://www.bresil.campusfrance.org/
Divulgação do resultado dos pedidos de recursos
informando os candidatos deferidos e os indeferidos.
Prazo para publicação da aprovação das candidaturas
pelo Programa Ciência sem Fronteiras.
Período previsto para o início do aperfeiçoamento do
idioma no exterior
Início das atividades acadêmicas no exterior

Holanda
2013
Chamada Pública para Graduação Sanduíche na Holanda
1.
2.
3.
4.

Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
Formulário de Inscrição;
Texto da Chamada (14/10/2013);
Parceiro na Holanda - Nuffic



A interlocução com o Programa Ciência sem Fronteiras, inclusive para candidatos com
dificuldades no acesso ao Formulário de Inscrições, deverá ser realizada obrigatória e
exclusivamente via Portal do Programa Ciência sem Fronteiras – Fale Conosco
(http://www.capes.gov.br/faleconosco), escolhendo a opção “Ciência sem Fronteiras”
e posteriormente “Bolsas no Exterior”/Problemas Formulários Ciência sem
Fronteiras ou pelo telefone 0800616161, opção 0 e subopção 1, de segunda a sextafeira, no horário de 08h00 às 20h00, horário oficial de Brasília /DF.

Hungria
Hungria/HRC - Edital nº 164/2013
Chamada Pública para bolsa de Graduação Sanduíche na Hungria.
1. Chamada nº 164/2013 (texto completo) - 14/10/2013;
2. Link para a página de inscrição;
3. Parceiro Hungria/HRC.

O candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior, em Instituição de Ensino
Superior brasileira, nas áreas e temas indicados no item 2 da chamada n° 164/2013.
II. Ter nacionalidade brasileira;
III. Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo para seu curso, no
momento de início previsto da viagem de estudos;
IV. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600
pontos, em exames realizados no período de 2009 a 2013;
V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico
segundo critérios da IES;
VI. Ter se inscrito no processo seletivo interno de sua IES. É dever do candidato buscar
informação junto à sua universidade a respeito da existência deste processo seletivo
interno;

VII. Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino,
a saber:


TOEFL na modalidade PBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade IBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade CBT (realizado a partir de novembro de 2011);ou



TOEFL na modalidade ITP (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade ITP, realizado gratuitamente, conforme
informações disponibilizadas na Chamada nº 164/2013.



IELTS (realizado a partir de novembro de 2011).

As informações sobre as notas exigidas nos testes de proficiência estão contidas
na Chamada nº 164/2013.
Para anexar o teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de
destino após a submissão da inscrição, acesse o link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ na aba “Documentos”, até a data
limite estabelecida no cronograma (item 11) da Chamada nº 164/2013.
Benefícios da bolsa

Valor

Bolsa Graduação Sanduíche
Auxílio seguro saúde

€ 870,00 (por mês)
€ 90,00 (por mês)

Auxílio instalação

€ 1.320,00 (parcela única)

Auxílio material didático

€ 1.000,00 (parcela única)
Passagem aérea de ida e volta, de acordo com as
normas estabelecidas pela CAPES.

Auxílio deslocamento

CRONOGRAMA CHAMADA Nº 164/2013
Período

Atividade prevista

14 de outubro de 2013.

Lançamento da Chamada

De 15 de outubro até 29
de novembro de 2013.

Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do
“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
Fronteiras”.

Até 04 de dezembro de
2013.

De 25 de novembro a 29
de novembro de 2013.

Prazo para envio do Acordo de Adesão pelas Instituições de
Ensino Superior que ainda não firmaram a parceria com a
CAPES no Programa Ciência sem Fronteiras O Acordo deverá
ser encaminhado para adesao@cienciasemfronteiras.gov.br

Período de inscrição para os candidatos que desejem realizar
o teste de proficiência de língua inglesa TOEFL-ITP gratuito,
na qual será realizada seleção do local, data e hora no site
do Inglês sem Fronteiras http://isf.mec.gov.br.

Período em que será realizada a aplicação de prova TOEFL
De 06 de dezembro até 22
ITP, em caráter gratuito, para os candidatos do CSF,
de dezembro de 2013.
conforme agenda a ser estipulada por cada IES.

Prazo para homologação das candidaturas pelas IES já
De 06 de dezembro até 23 incluído os períodos de: divulgação do resultado da
de dezembro de 2013.
homologação; recebimento de recursos e eventual

alteração de parecer pela IES.
Período para anexar no Portal do Programa Ciência sem
Fronteiras
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/
De 11 de janeiro até 31 de
(documentos), resultado do teste de proficiência do idioma
janeiro de 2014.
TOEFL-IBT ou o TOEFL-ITP, realizado fora do período de
oferta gratuita indicado neste Cronograma.
31 de janeiro de 2014.

Divulgação pelo Programa Inglês sem Fronteiras do
resultado
teste
gratuito
TOEL-ITP
no
sitio
http://isf.mec.gov.br.

17 de fevereiro de 2014.

Prazo para a comunicação parcial pela CAPES da aprovação
ou indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.

De 20 de fevereiro a 20 de Período para o candidato preencher o Formulário
Online da HRC, a ser divulgado no sítio:
março de 2014.

http://csfhungary.hu/.
Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de
Até 07 de março de 2014. recursos informando os candidatos deferidos e os
indeferidos.
A partir de 30 de abril de
2014.

Período para publicação da aprovação das candidaturas
pelo Programa Ciência sem Fronteiras.

A partir de agosto de 2014. Início das atividades no exterior.

Irlanda
Irlanda- HEA - Edital nº 162/2013
Chamada Pública para bolsa de Graduação Sanduíche na Irlanda.
1. Chamada nº 162/2013 (texto completo) - 14/10/13;
2. Link para a página de inscrição;
3. Parceiro Irlanda/HEA

O candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior, em Instituição de Ensino
Superior brasileira, nas áreas e temas indicados no item 2 da chamada n° 162/2013.
II. Ter nacionalidade brasileira;
III. Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo para seu curso, no
momento de início previsto da viagem de estudos;
IV. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600
pontos, em exames realizados no período de 2009 a 2013;
V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico
segundo critérios da IES;
VI. Ter se inscrito no processo seletivo interno de sua IES. É dever do candidato buscar
informação junto à sua universidade a respeito da existência deste processo seletivo
interno;

VII. Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino,
a saber:


TOEFL na modalidade PBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade CBT (realizado a partir de novembro de 2011; ou



TOEFL na modalidade IBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



IELTS (realizado a partir de novembro de 2011); ou



Cambridge Exam.

As informações sobre as notas exigidas nos testes de proficiência estão contidas
na Chamada nº 162/2013.

Para anexar o teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino
após
a
submissão
da
inscrição,
acesse
o
link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ na aba “Documentos”, até a data limite
estabelecida no cronograma (item 11) da Chamada nº 162/2013.

Benefícios da bolsa

Valor

Bolsa Graduação Sanduíche

€ 300,00 (por mês)

Auxílio seguro saúde

€ 90,00 (por mês)

Auxílio instalação

€ 1.320,00 (parcela única)

Auxílio material didático

€ 1.000,00 (parcela única)

Auxílio deslocamento

Passagem aérea de ida e volta, de
acordo com as normas estabelecidas
pela CAPES.
CRONOGRAMA CHAMADA Nº 162/2013

Período
14 de outubro de 2013.

Atividade prevista
Lançamento da Chamada

De 15 de outubro até 29
de novembro de 2013.

Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do
“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
Fronteiras”.

Até 04 de dezembro de
2013.

Prazo para envio do Acordo de Adesão pelas Instituições de
Ensino Superior que ainda não firmaram a parceria com a
CAPES no Programa Ciência sem Fronteiras. O Acordo
deverá
ser
encaminhado
para
adesao@cienciasemfronteiras.gov.br
Prazo final para envio, exclusivamente via eletrônica,

Até 23 de dezembro de
2013.

do resultado do teste de proficiência do idioma válido
para estudos no exterior, por meio do
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br
na
“documentos”.

link:
aba

De 06 de dezembro até 23 Prazo para homologação das candidaturas pelas IES já
de dezembro de 2013.
incluído os períodos de: divulgação do resultado da

homologação; recebimento de recursos e eventual
alteração de parecer pela IES.
17 de janeiro de 2014.

Prazo para a comunicação parcial pela CAPES da aprovação
ou indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.

Até 03 de fevereiro de
2014.

Divulgação do resultado dos pedidos de recursos
informando os candidatos deferidos e os indeferidos.

De 20 de janeiro a 10 de
fevereiro de 2014.

Prazo para o candidato preencher o Formulário Online da
HEA, no sítio: https://www.csfirlanda.ie/

A partir de 26 de maio de
2014.

Prazo para comunicação da aprovação ou do indeferimento
das candidaturas pelo Programa Ciência sem Fronteiras.

A partir de julho de
2014.

Período previsto para o início do aperfeiçoamento
linguístico no exterior.

Agosto/setembro de 2014. Início das atividades no exterior.

Itália
2013
Chamada Pública para bolsa de Graduação Sanduíche na Itália.
1. Chamada n° 159/2013 (texto completo);
2. Link para a página de inscrição
3. Parceiro Itália/UNIBO.

O candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:

I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior, Instituição de Ensino
Superior brasileira, nas áreas e temas indicados no item 2 da chamada n° 159/2013. É
de exclusiva responsabilidade do candidato informar no formulário de inscrição a
Instituição de Ensino Superior brasileira (IES) na qual está matriculado, sendo permitida
a identificação de apenas uma única IES;

II. Ter nacionalidade brasileira;

III. Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo previsto para seu
curso, no momento do início previsto da viagem de estudos;

IV. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600
pontos, em exames realizados no período de 2009 a 2013.

V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico
segundo critérios da IES;

VI. Ter se inscrito no processo seletivo interno de sua IES. É dever do candidato buscar
informação junto à sua universidade a respeito da existência deste processo seletivo
interno;

VII. Apresentar teste de proficiência no idioma italiano, a saber:


CELI (Università per Stranieri di Perugia); ou



CILS (Università per Stranieri di Siena); ou



PLIDA (Società Dante Alighieri); ou



ProfLS; ou



ROMATRE (Università degli Studi RomaTre); ou



Teste de nivelamento da língua italiana realizado pelo Instituto Italiano di
Cultura (IIC);

As informações sobre as notas exigidas nos testes de proficiência estão contidas na
Chamada nº 159/2013.

Para anexar o teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino
após
a
submissão
da
inscrição,
acesse
o
link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ na aba “Documentos”, até a data
limite estabelecida no cronograma (item 11) da Chamada nº 159/2013.

Benefícios da bolsa

Valor

Bolsa Graduação Sanduíche

€ 870,00 (oitocentos e setenta euros) por
mês

Auxílio seguro saúde

€ 90,00 (por mês)

Auxílio instalação

€ 1.320,00 (parcela única)

Auxílio material didático

€ 1.000,00 (parcela única)

Auxílio deslocamento

Passagem aérea de ida e volta, de acordo
com as normas estabelecidas pela CAPES.

CRONOGRAMA CHAMADA Nº 159/2013
Período

14 de outubro de 2013
De 15 de outubro a 29 de
novembro de 2013

Atividade prevista

Lançamento da chamada.
Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
Sem Fronteiras mediante o preenchimento do “Formulário
de Inscrições do Programa Ciência sem Fronteiras”.

Até 04 de dezembro de 2013

A partir do dia 09 de
dezembro 2013

Prazo para envio do Acordo de Adesão pelas Instituições de
Ensino Superior que ainda não firmaram a parceria com a
CAPES e o CNPq no Programa Ciência sem Fronteiras. O
Acordo deverá ser encaminhado para
adesao@cienciasemfronteiras.gov.br
Período de inscrição para a prova de nivelamento da língua
italiana no sítio do Instituto Italiano di Cultura (IIC) que será
disponibilizado posteriormente no Portal do Ciência sem
Fronteiras.

De 06 de dezembro a 23 de
dezembro de 2013

Prazo para homologação das candidaturas pelas IES já
incluído o período de: divulgação do resultado da
homologação pela IES; recebimento de recursos e eventual
alteração de parecer pela IES.

De 03 a 05 de janeiro de
2014

Aplicação da prova de nivelamento da língua italiana
organizado pelo Instituto Italiano di Cultura (IIC)

De 04 a 07 de fevereiro
2014

Prazo para o Instituto Italiano di Cultura (IIC) enviar o
resultado da prova de nivelamento da língua italiana.

10 de fevereiro de 2014

Prazo final para envio, exclusivamente via eletrônica, do
resultado do teste de proficiência do idioma válido para
estudos no exterior, por meio do Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras.

15 de março de 2014

Prazo para a comunicação parcial pela CAPES da aprovação
ou indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.

De 24 de março a 07 de
abril de 2014

Prazo para o candidato preencher o Formulário Online da
Universidade de Bolonha (Secretaria Técnica CSF Itália)

A partir de maio de 2014

Início do curso online de aperfeiçoamento da língua italiana.

A partir de 26 de maio de 2014.

Prazo para comunicação da aprovação ou do indeferimento
das candidaturas pelo Programa Ciência sem Fronteiras.

Agosto/setembro de 2014.
Início das atividades no exterior.

Japão
Japão - JASSO - Edital nº 165/2013
Chamada Pública para bolsa de Graduação Sanduíche no Japão.
1. Chamada nº 165/2013 (texto completo) - 14/10/13;
2. Link para a página de inscrição;
3. Parceiro Japão/JASSO.

O candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior, em Instituição de Ensino
Superior brasileira, nas áreas e temas indicados no item 2 da chamada n° 165/2013.
II. Ter nacionalidade brasileira;
III. Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo para seu curso, no
momento de início previsto da viagem de estudos;
IV. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600
pontos, em exames realizados no período de 2009 a 2013;
V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico
segundo critérios da IES;
VI. Ter se inscrito no processo seletivo interno de sua IES. É dever do candidato buscar
informação junto à sua universidade a respeito da existência deste processo seletivo
interno;

VII. Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino,
a saber:


TOEFL na modalidade PBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade IBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade ITP (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade ITP, realizado gratuitamente, conforme
informações disponibilizadas na Chamada nº 165/2013;



IELTS (realizado a partir de novembro de 2011).

As informações sobre as notas exigidas nos testes de proficiência estão contidas
na Chamada nº 165/2013.

Para anexar o teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de
destino após a submissão da inscrição, acesse o link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ na aba “Documentos”, até a data
limite estabelecida no cronograma (item 11) da Chamada nº 165/2013.

Benefícios da bolsa

Valor

Bolsa Graduação Sanduíche
Auxílio seguro saúde

¥ 99.642,00 (por mês)
¥ 9.480,00 (por mês)

Auxílio instalação

¥ 149.463,00 (parcela única)

Auxílio material didático

¥ 78.870,00 (parcela única)
Passagem aérea de ida e volta, de acordo com as
normas estabelecidas pela CAPES.

Auxílio deslocamento

CRONOGRAMA CHAMADA Nº 165/2013
Período

Atividade prevista

14 de outubro de 2013.

Lançamento da Chamada

De 15 de outubro até 29
de novembro de 2013.

Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do
“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
Fronteiras”.

Até 04 de dezembro de
2013.

Prazo para envio do Acordo de Adesão pelas Instituições de
Ensino Superior que ainda não firmaram a parceria com a
CAPES no Programa Ciência sem Fronteiras O Acordo deverá
ser encaminhado para adesao@cienciasemfronteiras.gov.br

De 25 de novembro a 29
de novembro de 2013.

Período de inscrição para os candidatos que desejem realizar
o teste de proficiência de língua inglesa TOEFL-ITP gratuito,

na qual será realizada seleção do local, data e hora no site
do Inglês sem Fronteiras http://isf.mec.gov.br.
Período em que será realizada a aplicação de prova TOEFL
De 06 de dezembro até 22
ITP, em caráter gratuito, para os candidatos do CSF,
de dezembro de 2013.
conforme agenda a ser estipulada por cada IES.

Prazo para homologação das candidaturas pelas IES já
De 06 de dezembro até 23 incluído os períodos de: divulgação do resultado da
de dezembro de 2013.
homologação; recebimento de recursos e eventual

alteração de parecer pela IES.
Período para anexar no Portal do Programa Ciência sem
Fronteiras
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/
De 11 de janeiro até 31 de
(documentos), resultado do teste de proficiência do idioma
janeiro de 2014.
TOEFL-IBT ou o TOEFL-ITP, realizado fora do período de
oferta gratuita indicado neste Cronograma.
31 de janeiro de 2014.

Divulgação pelo Programa Inglês sem Fronteiras do
resultado
teste
gratuito
TOEL-ITP
no
sitio
http://isf.mec.gov.br.

17 de fevereiro de 2014.

Prazo para a comunicação parcial pela CAPES da aprovação
ou indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.

Prazo para o candidato preencher o Formulário Online
De 20 de fevereiro a 20 de
março de 2014.
Da
JASSO,
a
ser
divulgado
http://www.jasso.go.jp/study_j/csf_e.html.

no

sítio:

Até 07 de março de 2014.

Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de
recursos informando os candidatos deferidos e os
indeferidos.

A partir de 30 de abril de
2014.

Período para publicação da aprovação das candidaturas
pelo Programa Ciência sem Fronteiras.

A partir de agosto de 2014. Início das atividades no exterior.

Noruega
Noruega - SIU - Edital nº 161/2013
Chamada Pública para bolsa de Graduação Sanduíche na Noruega.
1. Chamada nº 161/2013 (texto completo) - 14/10/13;
2. Link para a página de inscrição;
3. Parceiro Noruega/SIU.

O candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior, em Instituição de Ensino
Superior brasileira, nas áreas e temas indicados no item 2 da chamada n° 161/2013.
II. Ter nacionalidade brasileira;
III. Ter integralizado no mínimo 40% e, no máximo, 90% do currículo para seu curso, no
momento de início previsto da viagem de estudos;
IV. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600
pontos, em exames realizados no período de 2009 a 2013;
V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico
segundo critérios da IES;
VI. Ter se inscrito no processo seletivo interno de sua IES. É dever do candidato buscar
informação junto à sua universidade a respeito da existência deste processo seletivo
interno;

VII. Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino,
a saber:


TOEFL na modalidade IBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade PBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade CBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade ITP (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade ITP, realizado gratuitamente, conforme
informações disponibilizadas no item 3.4 da Chamada nº 161/2013; ou



IELTS.

As informações sobre as notas exigidas nos testes de proficiência estão contidas
na Chamada nº 161/2013.
Para anexar o teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino
após
a
submissão
da
inscrição,
acesse
o
link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ na aba “Documentos”, até a data
limite estabelecida no cronograma (item 11) da Chamada nº 161/2013.

Benefícios da bolsa

Valor

Bolsa Graduação Sanduíche

€ 870,00 (por mês)

Auxílio seguro saúde

€ 90,00 (por mês)

Auxílio instalação

€ 1.320,00 (parcela única)

Auxílio material didático

€ 1.000,00 (parcela única)

Auxílio deslocamento

Passagem aérea de ida e volta, de
acordo com as normas estabelecidas
pela CAPES.

CRONOGRAMA CHAMADA Nº 161/2013
Período

Atividade prevista

14 de outubro de 2013.

Lançamento da Chamada

De 15 de outubro até 29
de novembro de 2013.

Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do
“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
Fronteiras”.

Até 04 de dezembro de
2013.

Prazo para envio do Acordo de Adesão pelas
Instituições de Ensino Superior que ainda não firmaram
a parceria com a CAPES no Programa Ciência sem
Fronteiras O Acordo deverá ser encaminhado para
adesao@cienciasemfronteiras.gov.br

De 25 de novembro a 29
de novembro de 2013.

Período de inscrição para os candidatos que desejem
realizar o teste de proficiência de língua inglesa TOEFL-ITP
gratuito, na qual será realizada seleção do local, data e hora
no site do Inglês sem Fronteiras http://isf.mec.gov.br.

De 06 de dezembro até 22
de dezembro de 2013.

Período em que será realizada a aplicação de prova TOEFL
ITP, em caráter gratuito, para os candidatos do CSF,
conforme agenda a ser estipulada por cada IES.

De 06 de dezembro até 23
de dezembro de 2013.

Prazo para homologação das candidaturas pelas IES já
incluído os períodos de: divulgação do resultado da
homologação; recebimento de recursos e eventual
alteração de parecer pela IES.

De 11 de janeiro até 31 de
janeiro de 2014.

Período para anexar no Portal do Programa Ciência sem
Fronteiras http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ na aba
“documentos”, resultado do teste de proficiência do idioma
TOEFL-IBT ou o TOEFL-ITP, realizado fora do período de
oferta gratuita indicado neste Cronograma.

31 de janeiro de 2014.

Divulgação pelo Programa Inglês sem Fronteiras do
resultado
teste
gratuito
TOEL-ITP
no
sitio
http://isf.mec.gov.br.

13 de fevereiro de 2014.

Prazo para a comunicação parcial pela CAPES da aprovação
ou indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.

Até 26 de fevereiro de
2014.

Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de recursos
informando os candidatos deferidos e os indeferidos.

Prazo para o candidato preencher o Formulário Online
De 14 de fevereiro a 28 de
fevereiro de 2014.

A partir de 24 de maio de
2014.

do
SIU,
a
ser
divulgado
http://studyinnorway.no/SwB.

no

sítio:

Prazo para publicação da aprovação das candidaturas
pelo Programa Ciência sem Fronteiras.

A partir de agosto de 2014. Início das atividades no exterior.

Nova Zelândia
2013
Chamada Pública para Graduação Sanduíche na Nova Zelândia
1.
2.
3.
4.

Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
Formulário de Inscrição;
Texto da Chamada (14/10/2013);
Parceiro na Nova Zelândia: UNZ, representada no Brasil pelo Latino New
Zealand



A interlocução com o Programa Ciência sem Fronteiras, inclusive para candidatos com
dificuldades no acesso ao Formulário de Inscrições, deverá ser realizada obrigatória e
exclusivamente via Portal do Programa Ciência sem Fronteiras – Fale Conosco
(http://www.capes.gov.br/faleconosco), escolhendo a opção “Ciência sem Fronteiras” e
posteriormente “Bolsas no Exterior”/Problemas Formulários Ciência sem Fronteiras ou pelo
telefone 0800616161, opção 0 e subopção 1, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às
20h00, horário oficial de Brasília /DF.

Reino Unido
2013
Chamada Pública para Graduação Sanduíche no Reino Unido
1.
2.
3.
4.

Formulário de Envio do Exame de Proficiência;
Formulário de Inscrição;
Texto da Chamada (14/10/2013);
Parceiro no Reino Unido: UUK



A interlocução com o Programa Ciência sem Fronteiras, inclusive para candidatos com
dificuldades no acesso ao Formulário de Inscrições, deverá ser realizada obrigatória e
exclusivamente via Portal do Programa Ciência sem Fronteiras – Fale Conosco
(http://www.capes.gov.br/faleconosco), escolhendo a opção “Ciência sem Fronteiras”
e posteriormente “Bolsas no Exterior”/Problemas Formulários Ciência sem
Fronteiras ou pelo telefone 0800616161, opção 0 e subopção 1, de segunda a sextafeira, no horário de 08h00 às 20h00, horário oficial de Brasília /DF.

Suécia
Suécia/UHR Edital nº 160/2013
Chamada Pública para bolsa de Graduação Sanduíche na Suécia.
1. Chamada nº 160/2013 (texto completo) - 14/10/13;
2. Link para a página de inscrição;
3. Parceiro Suécia/UHR.

O candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:
I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior, em Instituição de Ensino
Superior brasileira, nas áreas e temas indicados no item 2 da chamada n° 160/2013.
II. Ter nacionalidade brasileira;
III. Ter integralizado no mínimo 60% e, no máximo, 90% do currículo para seu curso, no
momento de início previsto da viagem de estudos;
IV. Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600
pontos, em exames realizados no período de 2009 a 2013;
V. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico
segundo critérios da IES;
VI. Ter se inscrito no processo seletivo interno de sua IES. É dever do candidato buscar
informação junto à sua universidade a respeito da existência deste processo seletivo
interno;

VII. Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino,
a saber:


TOEFL na modalidade PBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



TOEFL na modalidade IBT (realizado a partir de novembro de 2011); ou



IELTS (realizado a partir de novembro de 2011).

As informações sobre as notas exigidas nos testes de proficiência estão contidas
na Chamada nº 160/2013.

Para anexar o teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino
após
a
submissão
da
inscrição,
acesse
o
link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br/ na aba “Documentos”, até a data limite
estabelecida no cronograma (item 11) da Chamada nº 160/2013.
Benefícios da bolsa

Valor

Bolsa Graduação Sanduíche

€ 870,00 (por mês)

Auxílio seguro saúde

€ 90,00 (por mês)

Auxílio instalação

€ 1.320,00 (parcela única)

Auxílio material didático

€ 1.000,00 (parcela única)

Auxílio deslocamento

Passagem aérea de ida e volta, de
acordo com as normas estabelecidas
pela CAPES.
CRONOGRAMA CHAMADA Nº 160/2013

Período
14 de outubro de 2013.

Atividade prevista
Lançamento da Chamada

De 15 de outubro até 29
de novembro de 2013.

Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do
“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
Fronteiras”.

Até 04 de dezembro de
2013.

Prazo para envio do Acordo de Adesão pelas Instituições de
Ensino Superior que ainda não firmaram a parceria com a
CAPES no Programa Ciência sem Fronteiras. O Acordo
deverá ser encaminhado para
adesao@cienciasemfronteiras.gov.br
Prazo final para envio, exclusivamente via eletrônica,

Até 23 de dezembro de
2013.

do resultado do teste de proficiência do idioma válido
para estudos no exterior, por meio do link:
http://cienciasemfronteiras.capes.gov.br na aba
“documentos”.

Prazo para homologação das candidaturas pelas IES já
De 06 de dezembro até 23 incluído os períodos de: divulgação do resultado da
de dezembro de 2013.
homologação; recebimento de recursos e eventual
alteração de parecer pela IES.

17 de janeiro de 2014.

Prazo para a comunicação parcial pela CAPES da aprovação
ou indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.

Até 03 de fevereiro de
2014.
De 20 de janeiro a 10 de
fevereiro de 2014.
A partir de 26 de maio de
2014.

Divulgação do resultado dos pedidos de recursos
informando os candidatos deferidos e os indeferidos.
Prazo para o candidato preencher o Formulário Online da
UHR,
a
ser
divulgado
no
sítio:
https://www.universityadmissions.se/intl/start
Prazo para comunicação da aprovação ou do indeferimento
das candidaturas pelo Programa Ciência sem Fronteiras.

Agosto/setembro de 2014. Início das atividades no exterior.

Outras informações
 Acesse o link: http://www.capes.gov.br/faleconosco
opção “Ciência sem Fronteiras” e posteriormente “Bolsas no
Exterior”/Problemas Formulários Ciência sem Fronteiras;
 Pelo telefone 0800616161, opção 0 e subopção 1 (de segunda-feira
a sexta-feira, no horário de 8h as 20h, horário oficial de
Brasília/DF).

