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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA –  
PROPPIT 

DIRETORIA DE PESQUISA 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS  

 
 

EDITAL 02/2011  

 

A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica – PROPPIT da Universidade 

Federal do Oeste do Pará – UFOPA anuncia em 16 de setembro de 2011, a abertura do Edital 

referente ao Programa Ciência sem Fronteiras. 

 

MODALIDADE: Bolsa Graduação Sanduíche no Exterior (SWG) 

 

DURAÇÃO: de 06 (seis) a 12 (doze) meses 

 

QUANTIDADE: 02  

 

OBJETIVO: 

Apoiar formalmente alunos matriculados em cursos de graduação e envolvidos no Programa de 

Iniciação Científica da UFOPA. 

 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO ALUNO 

Estar regularmente matriculado na UFOPA; 

Estar envolvido no Programa de Iniciação Científica/PIBIC (como bolsista ou voluntário) 

Não ter sido contemplado em nenhum Programa de Mobilidade Nacional ou Internacional 

Ter integralizado, no mínimo, 40% dos créditos obrigatórios previsto em seu curso 

 

INSCRIÇÕES  

As inscrições serão realizadas no período de 20/09/11 a 31/10/11, das 9 às 11:30 e das 15 às 17:30 na 

secretaria da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica - PROPPIT 

Documentos necessários para seleção: 

Ficha de inscrição 

Cópia do comprovante de matrícula 

Cópia do histórico escolar 

Comprovante de que participa do PIBIC/UFOPA 



Comprovante de proficiência no idioma requerido pela instituição de destino (os que não tiverem 

comprovantes serão submetidos à avaliação para atestar o domínio no idioma estrangeiro) 

Cópia do Curriculum lattes comprovado 

Plano de atividades, com descrição das disciplinas a serem cursadas, aprovado pelo orientador 

brasileiro e coorientador no exterior, constatando o cronograma das atividades; 

Carta do orientador brasileiro justificando a necessidade da bolsa, demonstrando interação ou 

relacionamento técnico científico com o coorientador no exterior. 

 

SELEÇÃO DO BOLSISTA 

Serão elegíveis os alunos com participação destacada no Programa de Iniciação Científica e que 

tenham concluído as disciplinas necessárias para o bom aproveitamento dos estudos no exterior. 

Serão considerados para a seleção: 

Histórico escolar; 

Currículum lattes; 

Qualidade do Plano de atividades a ser realizado no exterior. 

 

INDICAÇÃO DO BOLSISTA 

Os alunos selecionados serão indicados ao CNPq por meio da Plataforma Carlos Chagas até o dia 5 

(cinco) do mês anterior ao do início das atividades previstas. O coordenador PIBIC deve informar: 

CPF do candidato; 

data de início e duração da bolsa; 

área prioritária; 

instituição de destino, e 

curso de destino. 

As áreas prioritárias e institucões de destino elegíveis encontram-se disponíveis no Portal do Programa 

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

O candidato selecionado deverá apresentar: 

comprovante de aceite da instituição de destino, com a informação do idioma requerido para a 

participação do bolsista; 

plano de atividades contendo breve descrição das disciplinas a serem cursadas, assim como o 

detalhamento de outras atividades previstas no estágio, caso exitam; 

comprovante de proficiência no idioma requerido pela instituição de destino. 

 

BENEFÍCIOS DA BOLSA 

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 

http://www.cienciasemfronteiras.cnpq.br/


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 na sua conta bancária no Brasil. 

 

CALENDÁRIO 

Inscrições – 26/09/11 a 31/10/11 

Seleção - 1° a 4/11/11 

Divulgação do resultado – 07/11/11 

Início da bolsa – março de 2012 

 

 

 

Santarém-Pa, 16 de setembro de 2011 
 

 
 
 
 

Prof. Dr. Marcos Ximenes Ponte 
Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica 

 
 
 
 

Profa. Dra. Patrícia Chaves de Oliveira 
Assessora de Relações Nacionais e Internacionais 

 


