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OITO questões
para o Ciência sem Fronteiras...
Abaixo você encontrará oito questões que deverá
responder com SIM ou NÃO. Vamos começar?
1. Sou aluno de graduação?
2. Estou em uma das áreas prioritárias?
3. Já concluí 20% do meu curso?
4. Ainda não completei 90 % do meu curso?
5. Sei uma língua estrangeira?
6. Tenho um bom desempenho no meu curso?
7. Sou brasileiro ou estrangeiro com visto permanente?
8. Não sou aposentado?
Caso todas as respostas forem afirmativas você poderá participar
da seleção do programa.
Antes de começar a se preparar, é importante que você fique
sabendo as seguintes instruções:
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Você sabe o que é
o Ciência sem Fronteiras?
Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover
a consolidação, expansão e internacionalização da ciência
e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira
por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A
iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação
(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento –
CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino
Tecnológico do MEC.
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Quais são as áreas prioritárias?*
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;
* Cada Edital apresenta uma lista de cursos
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Quem pode se inscrever?
Alunos de cursos superiores.

Quais são os requisitos
para se candidatar?
Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom
desempenho acadêmico segundo critérios da Instituição de
ensino (IES);
Ter concluído, no mínimo, 20% e, no máximo, 90% do currículo
previsto para o curso de graduação;
Obter nota mínima em testes de proficiência de acordo com a
exigência do país de destino;

Quais os critérios de seleção?
Ter proficiência na língua do país de destino compatível com as
atividades a serem desenvolvidas;
Não ser aposentado;
Ter anuência do colegiado do curso e da Instituição estrangeira;
Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil;
O plano de trabalho a ser desenvolvido no exterior passará por
avaliação feita por Comissões de Assessoramento compostas de
especialistas em inovação e tecnologia. A aprovação dependerá
do atendimento aos critérios das áreas prioritárias do programa,
valorizando-se aspectos de inovação.
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Testes de proficiência:
Para poder participar do programa o aluno deve apresentar proficiência na Língua do país de destino, para comprovar essa competência o aluno passará por um teste de proficiência. Abaixo,
veja algumas informações importantes sobre os testes:
Candidatos que atingirem nível mínimo de exigência de proficiência não precisam de curso para ingressar na universidade;
Os candidatos que não obtiverem o nível mínimo de proficiência poderão ser beneficiados, a critério do Programa, com curso
intensivo de idioma no Brasil e/ou no exterior, incluindo estadia,
taxas e material didático, imediatamente antes do início das atividades acadêmicas;
British Council, DAAD e Alianças Francesas estão negociando a realização de cursos intensivos no Brasil (online ou presencial) para
os candidatos com nota de proficiência abaixo do mínimo.

Parceiros:
Cada país participante do CsF tem uma agência que apoia o Programa. Veja as principais:
Alemanha
DAAD (German Academic Exchange Service)
Austrália
G8 (Group of Eight Australian Universities)
Bélgica
CIUF (Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française)
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Espanha
MECD (Ministério da Educação, Cultura e Esporte da Espanha)
Canadá
AUCC (Association of Universities and Colleges of Canada)
ACCC (Association of Corporate Counsel)
CALDO (Consórcio das universidades de Alberta, Laval,
Dalhousie e Ottawa
CBIE (Canadian Bureau : Canadian Bureau for International
Education;
Coreia do Sul
KFPP (Korea Foundation for the Promotion of Private School)
Espanha
MECD (Ministério da Educação, Cultura e Esporte da Espanha)
EUA
IIE (Institute of International Education)
França
Campus France
Holanda
NUFFIC (Organização Neerlandesa para Cooperação Internacional em Educação Superior)
Portugal
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e
Universidade de Coimbra
Reino Unido
Universities UK (UUK)
Universidade de Bolonha
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Testes de proficiência:
Abaixo você encontrará informações sobre os principais testes de
proficiência e sobre as agências aplicadoras, valores, e como são
compostos os testes.

Francês
Aliança Francesa
Valor aproximado: 170 reais
Teste composto de quatro partes:
Expressão oral- 30% do valor da prova
Expressão escrita- 15% do valor da prova
Compreensão oral- 30 % do valor da prova
Compreensão escrita- 25% do valor da prova

Inglês
Toefl
Valor aproximado: 140 dólares
Teste composto em quatro partes:
Compreensão oral, gramática, compreensão de texto e redação.
Não há prova oral ou entrevista.
Ielts
www.takeielts.org
Valor aproximado: 440 reais
O IELTS avalia uma série de habilidades necessárias a estudantes
e profissionais ao realizar atividades em inglês. Todos os candidatos realizam as mesmas tarefas em Listening (Interpretação Oral)
e Speaking (Conversação). Já as modalidades Reading (Interpretação de Texto) e Writing (Redação) serão diferenciadas para de
acordo com a versão escolhida (Academic ou General Training)
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Alemão
Ondaf
O teste é composto de oito textos,
cada um com 20 lacunas para serem preenchidas.
Assim, o teste avalia o conhecimento de vocabulário, de ortografia, de gramática. (terminações, flexão, concordância) e, de certa
forma, também de sintaxe. As lacunas deverão ser preenchidas
com a metade da palavra que está faltando. O número de letras
faltantes é igual ao número da primeira metade, ou + 1 ou – 1
caso a palavra tenha um número ímpar de letras. Duas palavras
inseridas em uma lacuna serão consideradas como erro.

Italiano
Instituto Italiano de Cultura
O teste avalia o grau de conhecimento
da língua italiana dentro dos primeiros
quatro níveis do Quadro Europeu Comum
de Referência para as línguas estrangeiras: A1 (básico 1), A2
(básico 2), B1 (intermediário 1) e B2 (intermediário 2). Consiste de
100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os níveis de
conhecimento, e de uma redação com até 180 palavras.

Espanhol
DELE
Os Exames Dele estão distribuídos
em 5 partes que correspondem a 5
provas, cada uma correspondendo a um diferente exercício.
Para obter um Diploma de Espanhol DELE, em cada nível, é
necessário ter a qualificação “APTO” em todas as provas de um
nível na mesma convocatória do Exame.
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Aceitação do estudante:
Ficará condicionada ao atendimento dos requisitos do edital
interno da instituição, da Chamada Publica do Programa e à disponibilidade de vagas na instituição estrangeira de acordo com a
área de estudo

Cumpri todos os requisitos e fui aceito no programa,
então quais despesas são cobertas pelo programa e
quais despesas serão por conta do estudante?
Mensalidade pelo período de até 12 meses, pagamento das taxas
escolares, nos casos em que couber, passagens aéreas, seguro
saúde e auxílio instalação/ moradia
As despesas com passaporte e visto são do aluno

Como será feito o acompanhamento do estudante?
Será feito pela instituição brasileira e pela agência parceira no
exterior

Quanto tempo dura o intercâmbio?
A duração do intercâmbio será de seis a doze meses de acordo
com o plano de estudos e a necessidade ou não de realização de
cursos de línguas.

Como me informar no meu campus?
Procure o representante do Ciências sem Fronteiras do seu campus e/ou um representante do Núcleo de Assuntos Internacionais.
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www.ifsul.edu.br
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