Programa Ciência sem Fronteiras
Chamadas Públicas 102 a 106/2011
ESCLARECIMENTOS DA CAPES
Formulário de candidatura
Os candidatos deverão escolher apenas um país de destino, ficando vedada a
indicação de outra(s) opção(ões) de destino, confere?
Sim, deve escolher apenas um país de destino
No campo 'Data prevista exame proficiência', se for indicada data posterior a
01/02/2012, aparece a mensagem 'Data maior que fim da inscrição' e não se
consegue prosseguir com o preenchimento do formulário. Isto precisaria ser corrigido,
pois o edital prevê que a prova seja feita até 17/02.
Já foi corrigido no formulário
No edital, consta que os candidatos devem anexar histórico escolar, mas não há
campo para este upload no form eletrônico.
Já consta no formulário

Proficiência em Língua Estrangeira
Não seria possível que os exames TOEFL e IELTS possam ser igualmente aceitos
pelas IES do EUA e do Reino Unido? (lembrando também que o IELTS é um exame
disponível apenas em poucas cidades brasileiras).
A exigência dos testes é definida pelas instituições estrangeiras. A maioria das
americanas não aceita o IELTS, por exemplo.
Mesmo já tendo obtido confirmação da possibilidade de realização do teste
DELF/DALF pela Aliança Francesa em São Paulo, as IES francesas não poderiam
também aceitar a comprovação de proficiência pelo TCF? (este é o exame
normalmente exigido pelas IES francesas para os duplos diplomas de graduação, que
não costumam exigir DELF/DALF)
A chamada será retificada e será aceito o teste TCF também
Nos casos em que os candidatos não obtiverem o nível mínimo de proficiência em
língua estrangeira exigido, quais serão os critérios utilizados pelo Programa CsF para
concessão de curso intensivo de língua estrangeira antes do início das atividade
acadêmicas (de 8 semanas nos EUA e até 6 meses nos outros países).
Serão estabelecidas correlações entre a nota obtida e o prazo necessário para o
aperfeiçoamento no idioma.
Os cursos de língua serão computados no prazo de vigência da bolsa?
Sim.
Mesmo nos casos de 6 meses de curso de idioma? Nestes casos, após o curso de
língua, o estudante só fará um semestre de estudo e/ou estágio?
Esses casos serão analisados conjuntamente com as universidades estrangeiras

Nacionalidade
Haveria impedimento de candidatura de estudantes com dupla nacionalidade,
especialmente se a segunda nacionalidade for do país de destino?
Não. A chamada exige apenas a nacionalidade brasileira

Áreas Prioritárias
Ao mencionarem que os estudantes realizarão disciplinas e/ou estágios nas áreas e
temas de estudo prioritários do Programa Ciência sem Fronteiras, as novas chamadas
poderão aceitar candidatos de cursos de outras áreas com atuação em áreas/temas
prioritários, como por exemplo Geografia Agrícola, Economia da Indústria Criativa,
Administração Hospitalar etc?
Sim, desde que se enquadrem nas áreas prioritárias

Candidaturas da área de saúde para os EUA
Como deve ser entendido período de ‘ciclo clínico’, que restringe a participação de
estudantes da área de saúde: a partir do 4º ano, estágio, internato, outro? Esta
restrição não será aplicada para acolhida dos estudantes da área de saúde em IES
dos outros quatro países destas chamadas, confere?

Calendário de inscrições
Considerando o período de férias escolares, o exíguo prazo para inscrição (até
15/01/12) e o prazo para homologação de candidaturas pelas IES (de 08 a 24/02/12),
não seria possível ampliar prazo de inscrição, por exemplo, até 07/02?
A princípio não será prorrogado, devido à necessidade de realização de trâmites
internos para envio de bolsistas

Vigência da Bolsa
Não haverá de fato possibilidade de mobilidade no exterior por período inferior a 12
meses?
Há a possibilidade de período menor que 12 meses, caso o estudante já possua
proficiência no idioma e não precise de curso intensivo e pode variar também com o
período das aulas e o tempo de realização do estágio.
Poderão ser realizadas estadias no exterior para realização exclusiva de estágio?
A princípio não. As chamadas prevêem período de estudos e estágio
As chamadas para EUA, França e Itália mencionam 9-10 meses de estudos e até 3
meses de estágio; para Reino Unido menciona-se apenas que a bolsa será custeada
pelo período de 12 meses, com apoio para busca de vaga para estágio; para
Alemanha, não se faz menção à realização de estágio. Quando não for realizado o
estágio, como o estudante deverá proceder ao final do período de estudos na IES
estrangeira, que ocorrerá em junho/julho de 2013, antes, portanto, de transcorridos os
12 meses de vigência da bolsa?
O estudante irá receber orientações da CAPES e CNPq e terá acompanhamento do
parceiro no exterior para definição de prazos da bolsa.

Número de Vagas
Como divulgado na cerimônia em Brasília, em 13/12/11, as vagas para as novas
chamadas públicas estariam assim distribuídas: EUA (4.000), Reino Unido (2.500),
Alemanha (2.500), França (1.500) e Itália (1.500). Confere?
Sim (EUA = 4.500)

IES de destino
Serão divulgadas as listas de IES de destino dos 5 países destas chamadas?
Os estudantes serão selecionados pela CAPES e CNPq em conjunto com o parceiro
no exterior, que fará a alocação dos bolsistas nas instituições. O aluno, então,
receberá uma carta de aceite informando a instituição de destino

=====================================

Resultados da Chamada 01/2011 CAPES-EUA
Os estudantes que até o momento não receberam nenhuma notificação por parte da
CAPES ou IIE ainda poderão ser contemplados com bolsa?
Quem não recebeu notificação até o momento, não foi selecionado.
Em que momento(s) serão divulgados os resultados, incluindo as mobilidades do Fall?
Os resultados serão divulgados em momentos pré-estabelecidos ou em ‘fluxo
contínuo’?
De acordo com a chamada
Os alunos que foram candidatos à primeira chamada para os EUA e ainda não foram
contactados podem se candidatar para este novo edital?
Sim
Será divulgada a lista de IES de destino nos EUA?
Sim, será divulgada na página do programa
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