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O Programa Ciência sem Fronteiras concedeu 43.609 bolsas em graduação e doutorado-
sanduíche, pós-doutorado, doutorado pleno e bolsa Jovens Talentos e Pesquisador Visitante, 
desde julho de 2011, quando foi lançado, o equivalente a 43,17% da meta. O balanço foi 
divulgado hoje (13) pelo Ministério da Educação (MEC). A meta do programa é oferecer, em 
quatro anos, 101 mil bolsas. Dessas, 26 mil são financiadas pela iniciativa privada. 
 
O país com o maior número de bolsistas é os Estados Unidos, com 9.788. Em seguida, está a 
França, com 4.725; e o Canadá, com 4.428. Portugal, cujas bolsas foram suspensas no 
começo do ano e a procura era superior a dos demais países, está em sexto lugar, com 3.103 
bolsas. 
 
"Não vamos ter dificuldade em cumprir a meta do Ciência sem Fronteiras", disse o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante. Ele explica que a contagem do governo se dá pelas bolsas 
aprovadas e que nem todos os 43 mil estudantes estão no exterior. 
 
Segundo Mercadante, "todas as bolsas serão concedidas até dezembro de 2014", declarando 
que alguns desses estudantes vão embarcar para os países para os quais foram selecionados 
apenas em 2015. O programa, de acordo com o ministro, "é um dos maiores programas de 
bolsa de estudos do mundo e um dos programas mais bem avaliados por onde a gente passa 
pelo mundo".   
 
Um dos objetivos é que os estudantes aprendam uma segunda língua. Para que possam 
participar dos editais, que exigem proficiência em inglês, o MEC lançou o Programa Inglês sem 
Fronteiras, que oferece aulas online e presenciais, além da aplicação de testes para verificar o 
nível de inglês dos universitários brasileiros. De acordo com o MEC, são 453.804 alunos 
cadastrados no módulo online. Foram enviadas 395.647 senhas. Estão ativos 348.988 alunos. 
A meta é entregar 2 milhões de senhas até 2014. No módulo presencial, são atendidos mais de 
20 mil alunos. 
 
O Ciência sem Fronteiras visa a promover a mobilidade internacional de alunos e 
pesquisadores e incentivar a visita de jovens pesquisadores qualificados e professores 
experientes ao Brasil. As áreas prioritárias são: ciências exatas (matemática e química), 
engenharias, tecnologias e ciências da saúde. O programa mantém parcerias em 35 países. 
 
Fonte: Agência Brasil. [Portal]. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-08-13/ciencia-sem-fronteiras-
concede-43609-bolsas-de-estudo>. Acesso em: 14 ago. 2013. 
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