
Ciência Sem Fronteiras

Sobre o Programa

O Ciência sem Fronteiras (CsF) é um programa de iniciativa do Governo Federal que visa promover a 
consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 
competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. Para isso, o 
programa oferece a alunos de graduação e pós-graduação a possibilidade de realizar estudos ou 
estágio no exterior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em 
relação à tecnologia e inovação.

Áreas Contempladas

No Programa Ciência sem Fronteiras, as áreas contempladas são:

•Engenharias e demais áreas tecnológicas;
•Ciências Exatas e da Terra;
•Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde;
•Computação e Tecnologias da Informação;
•Tecnologia Aeroespacial;
•Fármacos;
•Produção Agrícola Sustentável;
•Petróleo, Gás e Carvão Mineral;
•Energias Renováveis;
•Tecnologia Mineral;
•Biotecnologia;
•Nanotecnologia e Novos Materiais;
•Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais;
•Biodiversidade e Bioprospecção;
•Ciências do Mar;
•Indústria  Criativa  (voltada  a  produtos  e  processos  para  desenvolvimento  tecnológico  e
inovação);
•Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva;
•Formação de Tecnólogos.

Para a concessão de bolsa para alunos de graduação e de cursos tecnológicos, os principais 

critérios são: 

• Ser brasileiro ou naturalizado;
• Estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior no Brasil em cursos relacionados às
áreas prioritárias do Ciência sem Fronteiras;
•  Ter sido classificado com nota do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - com no mínimo 600
pontos considerando os testes aplicados a partir de 2009;
• Possuir bom desempenho acadêmico;
• Ter concluído no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto para o curso de graduação.

Os alunos recebem do Programa uma bolsa mensal, auxílio-instalação, passagens aéreas e seguro 

http://ifbainternational.blogspot.com.br/p/cienciasem-fronteiras-ciencia-sem.html


saúde. A duração das bolsas é de doze meses, podendo estender-se a até dezoito meses, no caso de 

inclusão de curso intensivo da língua estrangeira. No caso dos cursos tecnológicos, são exigidos três 

meses de estágio em empresas no país de destino. 

Como Se Inscrever

Para se candidatar a uma bolsa do Programa de Graduação Sanduíche pelo programa Ciência sem 
Fronteiras o aluno deverá se inscrever no site do programa Ciência sem Fronteiras por meio de um 

Formulário Online. 

As inscrições para a Graduação Sanduíche não estão continuamente abertas. As datas, números de 

vagas, áreas e temas contemplados são determinados pelas chamadas abertas para os países de 

destino e de acordo com editais gerenciados pela CAPES.

Dúvidas sobre as chamadas de Graduação Sanduíche? Entre em contato com a Central de 
Atendimento 0800 616161 

Para saber quais são as chamadas de graduação abertas neste momento clique aqui 

Manual de Candidatura  http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?

uuid=2786a5fd-93e2-4eff-a069-a2448fc5ed11&groupId=214072

Manual de Bolsista http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?

uuid=9377045b-e9b3-4b17-a0d9-8afc91d535a5&groupId=214072

Fonte: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/graduacao

Participação Do IFSULDEMINAS No CsF

Desde 2013, o IFSULDEMINAS possui 20 estudantes aprovados no programa Ciência sem Fronteiras 

na modalidade Graduação-Sanduíche. O programa é uma iniciativa do Governo Federal que permite 

aos alunos de graduação a realização de parte dos seus estudos em universidades estrangeiras por 

um período máximo de até dezoito meses, retornando, em seguida, para conclusão de seus estudos 

no Brasil.

Muzambinho foi o campus que mais enviou alunos ao programa, total de 11 alunos. Mas há alunos de 

Inconfidentes e Machado também. 

Os alunos são dos cursos de Educação Física, Ciências Biológicas, Licenciatura em Computação, 

Ciência da Computação, Engenharia de Agrimensura e Redes de Computador.  

Esses alunos contemplados pelo programa foram para os seguintes países: Estados Unidos, Canadá, 

Irlanda, Austrália, França e Itália. 
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