
DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO 

 

1 - Candidatura Mediante Adesão da IES – Programa Ciência sem Fronteiras: 
 
O estudante da Universidade Federal de Uberlândia/UFU só poderá se inscrever 
nas Chamadas abertas para esta modalidade e desde que atenda os requisitos 
dessas Chamadas e que tenha a autorização por parte da Coordenação de Curso. 
O candidato que será selecionado e indicado pela UFU deverá obrigatoriamente 
preencher os requisitos:  
I. Estar regularmente matriculado em curso de nível superior nas áreas e temas 
indicados relacionados abaixo;  
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 a partir de 2009;  
V. Apresentar teste de proficiência em língua conforme requisitos relacionados abaixo 
por país; 
VI. Apresentar perfil de estudante de excelência, baseado no bom desempenho 
acadêmico segundo os critérios adicionais da UFU, definidos neste documento no item 
3; 
VII. Não ter usufruído de bolsa de graduação sanduíche no exterior, financiado no todo 
ou em parte, pela CAPES ou pelo CNPq. 
 
 

EUA  
 

 
Proficiência de língua: I. Apresentar teste TOEFL-iBT ou TOEFL-ITP, realizado após 
01 de fevereiro de 2012, até 30 de setembro de 2013, ou realizar o teste TOEFL-ITP 
gratuito, vide informações no item 3.3.  
a)  Para os candidatos ao Grupo A, apresentar teste TOEFL-iBT, com no mínimo 79 
pontos, ou TOEFL-ITP, com no mínimo 550 pontos.  
b)  Para os candidatos ao Grupo B, apresentar teste TOEFL-iBT, com no mínimo 79 
pontos, ou TOEFL-ITP, com no mínimo 550 pontos.  
c)  Para os candidatos ao Grupo B que não obtiverem o nível mínimo de proficiência, 
mas tendo conseguido pontuação maior ou igual a 61 pontos no TOEFL iBT, ou 500 
pontos no TOEFL-ITP, poderão ser beneficiados, a critério da CAPES e do CNPq, com 
curso de língua inglesa de até oito semanas nos EUA, imediatamente anteriores à 
realização do curso de graduação, nos meses de julho e agosto de 2014, integrando o  
Grupo B1.  
d)  Para os candidatos ao Grupo B que obtiveram nota no TOEFL-ITP entre 437 e 499, 
ou nota equivalente conforme Tabela 1, poderão  participar, a critério da CAPES e do 
CNPq, de curso de língua inglesa de seis meses nos EUA, imediatamente anteriores ao 
início do curso de graduação, nos meses de março a agosto de 2014, integrando o Grupo 
B2. 
 



É de integral responsabilidade dos candidatos obter o certificado de proficiência em 
língua inglesa, quer seja enviando um certificado válido ou realizando o teste TOEFL-
ITP gratuito. A nota do teste de proficiência não tem caráter classificatório, mas servirá 
de critério para os organizadores definirem em qual grupo o candidato será incluído 
(Grupos A, B, B1 ou B2, conforme itens 1.5, 1.6 e 1.7da chamada) e será utilizado, em 
conjunto com outros critérios acadêmicos, para definir qual universidade dos EUA 
receberá o estudante para seu curso de graduação, 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). Dentre os dois testes 
de proficiência aceitos pelo programa, TOEFL-iBT ou TOEFL-ITP, será de livre 
escolha do candidato decidir qual certificado será apresentado.   
                                                                                                                                                                        
Todos os candidatos que se inscreverem para este edital poderão realizar teste de 
proficiência de língua inglesa TOEFL-ITP gratuitamente, de acordo com a 
disponibilidade de vagas e salas disponíveis.  A participação no teste TOEFL-ITP 
gratuita é opcional sem eximir o candidato de apresentar um certificado válido. As 
provas serão realizadas em pelo menos uma localidade de cada unidade da federação, 
com número limitado de vagas.   
 
 

ALEMANHA 
 
 

Proficiência de língua: Comprovar proficiência no idioma alemão por meio do 
certificado OnDaf, ou Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD 2), 
ou Goethe-Zertifikat B2, ou TestDaF Stufe   3 (4) com classificação de no  mínimo B2. 
Serão  aceitos:  teste  C1  por meio do certificado Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz  (DSD 2), ou Goethe-Zertifikat C1: Zentrale 
Mittelstufenprüfung ZMP, ou TestDaF Stufe (4) e teste C2 por meio do certificado 
Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP),  Goethe + LMU München: 
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goethe + LMU München: Großes Deutsches 
Sprachdiplom (GDS). Os candidatos que atenderem a todos os requisitos, mas não 
obtiverem o nível mínimo de  proficiência B2  e tiverem o  nível  A1  por meio do 
certificado On Daf, ou Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD1), 
ou Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Allgemein, ou Goethe-Zertifikat A2: FIT in 
Deutsch 2 Jugendliche, ou nível B1 por meio dos certificados OnDaf, ou Deutsches 
Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD 1), ou Goethe-Zertifikat B1: 
Zertifikat Deutsch, ou Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche poderão 
ser beneficiados, a critério da CAPES e do CNPq, com curso intensivo de língua alemã 
na Alemanha, por um período de até 6  (seis) meses de duração, incluindo estadia, taxas 
e material.  
 
 

JAPÃO 
 
 

Proficiência de língua: 1 - língua inglesa: TOEFL (Test of English as Foreign 
Language)  nas modalidades PBT(Paper Based Test) com no mínimo 550 pontos ou na 
modalidade  IBT (Internet Based Test)com no mínimo 79 pontos ou ITP (Institutional 
Testing Program) com no mínimo 550 pontosou  IELTS (International English 



Language Testing System) com  no mínimo 6.0 pontosrealizados após 1° de agosto de 
2010; ou   
2 - língua japonesa: informações  sobre a proficiência e estágio em língua japonesa  
serão divulgadas no site  www.cienciasemfronteiras.gov.br  antes do início das 
inscrições dos estudantes no Portal do Programa Ciência sem Fronteiras, conforme item 
11- Cronograma da Chamada. 
 
Todos os candidatos que se inscreveram para esse edital e não possuírem o mínimo 
exigido de proficiência, conforme previsto nos  itens  3.1.VI.1  e  3.1.VI.2, poderão 
realizar teste de proficiência de língua inglesa TOEFL-ITP gratuitamente, de acordo 
com a disponibilidade de vagas e salas disponíveis.  A participação no teste TOEFL-ITP 
gratuita é opcional sem eximir o candidato de apresentar um certificado válido. As 
provas serão realizadas em pelo menos uma localidade de cada unidade da federação, 
com número limitado de vagas.   
 

 
 HUNGRIA 

 
 
Proficiência de língua: Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela 
instituição de destino. No caso das universidades de língua inglesa: apresentar teste 
TOEFL  (Test of English as a Foreign Language)  nas modalidades PBT (Paper Based 
Test), com no mínimo 500 pontos ou CBT (Computer Based Test), com no mínimo 173 
pontos, ou IBT (Internet Based Test), com no mínimo 59 pontos, ou IELTS 
(International English Language Testing System) com no mínimo 5.0 pontos, realizados 
após 01 de agosto de 2010. Para os cursos de Engenharia, nas universidades de língua 
alemã comprovar proficiência no idioma alemão por meio do certificado OnDaf com 
classificação de no mínimo B2.  
 
Os candidatos que atenderem a todos os demais requisitos, mas que não obtiverem o 
nível mínimo de proficiência, tendo conseguido pontuação no TOEFL (Test of English 
as Foreign Language) nas modalidades PBT (Paper Based Test) com no mínimo 437 
pontos ou na modalidade iBT (Internet Based Test) com no mínimo 41 pontos ou na 
modalidade CBT (Computer Based Test) com no mínimo 123 pontos ou IELTS 
(International English Language Testing System) com no mínimo 4.0 pontos em todas 
as bandas, poderão ser beneficiados, a critério da CAPES, do CNPq e da Hungarian 
Rector´s Conference, com estágio linguístico com duração de 6 (seis) meses. Demais 
informações sobre o estágio linguístico serão divulgadas no site 
www.cienciasemfronteiras.gov.br  antes do início das inscrições dos estudantes no 
Portal do Programa Ciência sem Fronteiras, conforme item 11- Cronograma da 
Chamada. 
  
Todos os candidatos que se inscreveram para esse edital e não possuírem o mínimo 
exigido de proficiência, conforme previsto no  item 3.1.VI e 3.1.VII, poderão realizar 
teste de proficiência de língua inglesa TOEFL-ITP gratuitamente, de acordo com a 
disponibilidade de vagas e salas disponíveis.  A participação no teste TOEFL-ITP 
gratuita é opcional sem eximir o candidato de apresentar um certificado válido. As 
provas serão realizadas em pelo menos uma localidade de cada unidade da federação, 
com número limitado de vagas.   
 



 
 

CANADÁ  
 
 
 

Proficiência de língua: Apresentar teste de proficiência:  
1  Língua inglesa: TOEFL (Test of English as Foreign Language) na modalidade iBT  
(Internet Based Test) com no mínimo  50 pontos  ou na modalidade ITP (Institutional 
Testing Program) com no mínimo 400  pontos ou IELTS (International English 
Language Testing System) com no mínimo 4.0 pontos em todas as bandas, realizados 
após 01 de janeiro de 2011;  
ou  1.2  Língua francesa: pontuação mínima de  35  pontos no teste aplicado pela 
Aliança Francesa ou diploma DELF (mínimo B1) ou TCF (mínimo = B1), ou DALF 
com validade de 1 (um) ano;  
 
Os candidatos que obtiverem o nível A2 poderão ser beneficiados, a critério do 
Programa Ciência sem Fronteiras, com curso intensivo de língua francesa  no Canadá, 
de até 3 (três) meses de duração, incluindo estadia, taxas e material didático;  
 
Todos os candidatos que se inscreveram para esse edital e não possuírem o mínimo 
exigido de proficiência, conforme previsto no item 3.1.VI.1, poderão realizar teste de 
proficiência de língua inglesa TOEFL-ITP gratuitamente, de acordo com a 
disponibilidade de vagas e salas disponíveis.  A participação no teste TOEFL-ITP 
gratuita é opcional sem eximir o candidato de apresentar um certificado válido. As 
provas serão realizadas em pelo menos uma localidade de cada unidade da federação, 
com número limitado de vagas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. DAS ÁREAS E TEMAS  

 
 
São prioritárias, segundo documento básico do Programa Ciência sem Fronteiras, as 
seguintes áreas e temas de estudo para que os alunos realizem disciplinas e/ou estágio: 
 

• 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, voltados a projetos e processos para desenvolvimento 

tecnológico e inovação; 
• Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva;  
• Formação de Tecnólogos, nas áreas e temas listados nos itens anteriores 

 
 
OBSERVAÇÕES: 1 – PODERÁ HAVER RESTRIÇÕES NAS DISCIPLINAS 
DO CICLO CLÍNICO PARA OS CANDIDATOS MATRICULADOS EM 
CURSOS DAS ÁREAS DE BIOLOGIA, CIÊNCIAS BIOMÉDICAS E DA 
SAÚDE; 
2 – PODERÁ HAVER RESTRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS 
MATRICULADOS EM CURSOS DAS ÁREAS DE INDÚSTRIA CRIATIVA 
DEPENDENDO DA COMPATIBILIDADE CURRICULAR NAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO PAÍS DE DESTINO. 
3 – CABERÁ À CAPES, VINCULADA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
AO CNPq, VINCULADO AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO, DEFINIREM A PERTINÊNCIA DAS CANDIDATURAS ÀS 
DIVERSAS ÁREAS E TEMAS, CONFORME O CURSO DE ORIGEM DOS 
CANDIDATOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. CRITÉRIOS ADICIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES DA 
UFU 

 
 

Além das exigências pela CAPES/CNPq para inscrições nas chamadas do Programa 
Ciência sem Fronteiras, o estudante UFU deverá atender: 
 
- Média Geral Acumulada (MGA) superior ou igual a 65 pontos; 
- Limite de duas (2) reprovações NOS ÚLTIMOS DOIS SEMESTRES letivos no 
Histórico Escolar; 
- CV com toda documentação comprobatória; 
- Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) igual ou superior a 600 
pontos, em exames realizados a partir de 2009;  
- Declaração do coordenador indicando o período atual do candidato, a porcentagem do 
curso integralizado até no momento do início previsto da viagem de estudos e o 
reconhecimento dos créditos obtidos desde que haja aprovação. 
 
 

 


