
Ciência sem Fronteiras abre inscrições para bolsas 

 

O governo federal abriu nesta terça-feira (15) as inscrições para as bolsas de estudo de 

"graduação-sanduíche" do programa Ciência sem Fronteiras. 

 

Foram feitas 22 chamadas para a seleção de universitários interessados em estudar em 20 

países. As inscrições dos editais atuais vão até 29 de novembro. Já as viagens estão previstas 

para começar no segundo semestre de 2014. 

 

Dilma sanciona lei que regulamenta funcionamento de lotéricas Lotomania acumulada promete 

R$ 3,7 mi, nesta quarta (16) Mtur reforça parcerias nos estados com o Programa Viaja Mais 

Para participar da seleção é necessário estar matriculado em um curso de graduação de uma 

instituição de ensino superior cadastrada no programa. O curso deve fazer parte de uma das 

áreas contempladas pela bolsa, como as de ciências exatas e biológicas. É obrigatório também  

ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2009 e 

2012, ou estar matriculado na edição de 2013, que acontece nos dias 26 e 27 de outubro. 

 

Os países com inscrições abertas são: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, 

Coréia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, 

Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido e Suécia. 

 

 Em alguns casos, é preciso que o aluno comprove competência mínima no idioma do país 

escolhido. Na Alemanha, por exemplo, é possível realizar um curso de línguas que varia entre 

dez semanas e seis meses, dependendo do conhecimento do aluno antes das aulas. 

 

O Programa 

 

O Ciência sem Fronteiras foi lançado em 2011 pelo governo federal, com o intuito de incentivar 

o intercâmbio de universitários brasileiros em estudos e pesquisas em outros países. De julho 

de 2011 a setembro de 2013, já foram concedidas 53.552 bolsas de estudos para alunos de 

diversas áreas. 

 

Ao todo, foram 43.184 oportunidades na graduação sanduíche, 5.155 no doutorado sanduíche, 

3.146 no pós-doutorado, 1.316 no doutorado pleno e 751 no Jovens Talentos/Pesquisador 

Visitante. 

 

Engenharias e demais tecnologias são as áreas mais procuradas. Depois, vem biologia, 

ciências biomédicas e área da saúde. Por fim, ciências exatas e ciências da terra. 

 

Os Estados Unidos estão em primeiro lugar na escolha dos alunos inscritos. Segundo o MEC, 

16.571 candidatos foram estudar em universidades norte-americanas. Em seguida estão 

Canadá e França. 

 

Fonte: CBN [Portal]. Disponível em: 

<http://www.cbnfoz.com.br/noticias-do-brasil/editorial/brasil/16102013-43004-

ciencia-sem-fronteiras-abre-inscricoes-para-bolsas>. Acesso em: 16 out. 2013. 
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