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O que é o programa Ciência sem Fronteiras – CsF ?

• 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 (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) –, e
Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.

• O projeto prevê a utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos( 2011 a
2014) para promover intercâmbio, de forma que alunos de graduação e
pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade de manter
contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia
e inovação.
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Modalidade de Bolsa de Estudo: Graduação.  - Tecnólogo:

1- Quem pode participar?
Estudantes de cursos superiores de tecnologia em áreas e temas de estudo de interesse 
para o programa Ciência sem Fronteiras.

2- Critérios de Seleção:
• I. Estar matriculado em curso superior de tecnologia nas áreas e temas prioritários;
• II. Ter nacionalidade brasileira;
• III. Ter cursado no mínimo um semestre e estar, no máximo, no penúltimo semestre 

do curso, no momento do início previsto da viagem de estudos;
• IV. Ter sido classificado com nota no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - de 

no mínimo 600 pontos.
• V. Apresentar proficiência no idioma do país de destino;
• VI. Possuir bom desempenho acadêmico.

3- Terão prioridade os candidatos que:
• Foram agraciados com prêmios em olimpíadas científicas no país ou exterior;
• Participam de qualquer programa de iniciação científica com ou sem bolsa;



• Previsão de abertura de novas  chamadas: 15/08/2014
• Países de destino e vagas:

Chamadas CNPq:
Canadá (1180 vagas); Reino Unido (1813 vagas); 
Austrália (945 vagas);      Espanha (733 vagas); 
Holanda (261 vagas);      Coreia do Sul (133 vagas); 
Bélgica (54 vagas); Nova Zelândia (47 vagas); 
Finlândia (40 vagas) Polônia (30 vagas).

Chamadas Capes:
Estados Unidos (5500 vagas); França (1000 vagas); 
Alemanha (1000 vagas); Itália (1000 vagas).



• - Período de inscrição: de 16/08/2014 a 30/09/2014

- Prazo final para envio do teste de proficiência: 
10/10/2014
- Período de homologação previsto: 06 a 21 de 
outubro/2014
- Resultado das Etapas de homologação e de pré-
seleção: 15/11/2014 (ENEM 2009 a 2013)
- Resultado das Etapas de homologação e de pré-
seleção: 15/01/2015 (ENEM 2014)
- Resultado final: março/2015
- Início das atividades no exterior: setembro/2015
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DICAS:

1- Antes da abertura das inscrições no CsF, o aluno interessado
deve ler o edital do país onde gostaria de estudar - o aluno
escolhe o país, mas a CAPES ou CNPq escolhe a instituição
universitária que mais se adequa ao histórico escolar do
interessado.
Importante: ficar muito atento ao edital do país escolhido para
verificar as datas de entrega de documentos, e da finalização de
inscrição (esse calendário normalmente está no final do edital).

2- Apenas para controle do Centro Paula Souza, depois de tudo
feito no site do CsF pelo próprio interessado, é preciso indicar
que está concorrendo a uma vaga no CsF. O que garante
concorrer a uma vaga no CsF é a inscrição no CsF, e não no site
do Centro Paula Souza.
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3- Providenciar: 
a) Histórico Escolar  na  secretaria da  FATEC , que demora em torno de 10 

dias para ficar pronto,
b) Passaporte :  deve ser agendado pelo site da Polícia Federal, e às vezes, 

as datas de agendamentos só são possíveis nos 2 meses seguintes. Os 
interessados em se inscrever no CsF devem agendar com antecedência. O valor  
do passaporte é em torno de R$250,00.

c) Visto de Entrada para o país pretendido.  Verificar em alguma Agência 
de Viagem se o país pretendido requer visto de entrada, que é documento que 
muitas vezes pode demorar de 60 a 70 dias.  

d) Alguns documentos precisam ser traduzidos por tradutores 
juramentados. O preço é por folha traduzida.  

e) Exame de Proficiência na língua estrangeira  > Profa. Zenaide/Prof. 
Lucas darão maiores detalhes. - verificar  “Inglês sem Fronteiras”.

f) “Juntar uma grana” para viajar – conforme relato  na internet de pessoas 
beneficiadas  pelo programa, a maioria diz que a bolsa-auxílio demora em 
torno de 3 meses para começar a ser paga.
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Acessos para o Programa  CsF em busca de maiores 
informações para as próximas chamadas em 

setembro/2013.

• Site da FATEC:

http://www.fatecmm.edu.br/

• Site do Programa:

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf

http://www.fatecmm.edu.br/
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf
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1- Áreas Prioritárias do 
Ensino Tecnológico:

• Controle e Processos Industriais;
• Informação e Comunicação;
• Produção Industrial;
• Infraestrutura;
• Tecnologia de Defesa;
• Produção Alimentícia;
• Design de Produto;
• Recursos Naturais;
• Tecnologia de Segurança Pública; 
• Saúde.

2-Benefícios da Bolsa Ciência sem 
Fronteiras:
• Mensalidade;
• Auxílio-Instalação;
• Passagens aéreas;
• Seguro Saúde.

3- Duração da bolsa
• Até 12 meses, podendo se 

estender quando for 
disponibilizado curso intensivo 
de idioma, sendo até 3 meses 
destinados para estágio em 
empresas.



ENEM: (Exame Nacional do Ensino Médio) 

2014
• Período de inscrição: 12 a 23 de maio/2014. 
• Local: exclusivamente pela internet, no site:
http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricaoEnem.
Taxa de inscrição - R$ 35. O prazo final para o pagamento do boleto 
será no dia 28 de maio/2014.

Datas dos exames:
08 de novembro (sábado) - provas de ciências humanas e ciências da 
natureza. 
09 de novembro (domingo) - provas de linguagens, códigos e suas 
tecnologias, matemática e redação. 

Início das provas: às 13h (horário de Brasília), com abertura dos 
portões às 12h.

http://educacao.uol.com.br/temas/enem/
http://educacao.uol.com.br/temas/enem/
http://educacao.uol.com.br/temas/enem/
http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricaoEnem
http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricaoEnem
http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricaoEnem


EXAMES DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA

Avaliam a habilidade ou a competência de uma 
pessoa  em  um idioma estrangeiro, 

independentemente de onde ou como estudou.   



• https://nrifatec.files.wordpress.com/2014/08/toeictoefl_2014-3.pdf





BÁSICO, INTERMEDIÁRIO OU 
AVANÇADO?

O Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (Common European
Framework of Reference for Languages – CEFR) é a principal referência na
descrição dos níveis de proficiência em Língua Estrangeira atualmente. O
CEGR foi criado pelo Conselho Europeu e divide os aprendizes/usuários em
três grandes grupos, com duas subdivisões cada.

CEFR ESOL IELTS TOEIC TOEFL Horas de estudo

C2 Aluno Proficiente
CPE 7.5 – 9.0 910 - 990 590 - 677 1000 – 1200

C1 CAE 6.5 – 7.0 701 - 910 550 - 589 700 – 800

B2

Aluno independente

FCE 5.0 – 6.0 541 - 700

394 - 549

500 – 600

B1 PET 3.5 - 4.5 381 - 540
350 – 400

A2
Aluno com 

conhecimento

elementar

KET 2.5 - 3.0 246 - 380

0 - 393

100 – 180

A1
- 1.0  - 2.0 - 90 – 100



ONDE, QUANTO,COMO?

INSTITUIÇÃO WEBSITE VALOR AVALIA

ESOL 

(CAE)

University of 

Cambridge

www.cambridgeesol.org/brazil R$ 538,00 Speaking

Listening

Grammar

Reading

IELTS British Council www.britishcouncil.org R$ 440,00 Speaking

Listening

Grammar

Reading

TOEIC ETS www.ets.org/toeic US$ 248,00 Listening

Reading

TOEFL iBT ETS www.ets.org/toefl US$ 210,00 Listening

Speaking

Reading

Writing

TOEFL ITP US$ 150/200,00 Listening

Grammar

Reading

http://www.cambridgeesol.org/brazil
http://www.britishcouncil.org/
http://www.ets.org/toeic
http://www.ets.org/toefl


Empresas Financiadoras

• O CNPq e a CAPES estão em constante negociação com o setor
privado afim de firmar acordos financeiros que promovam a
competitividade brasileira pela consolidação, expansão e
internacionalização da ciência, tecnologia e inovação, por meio do
intercâmbio e da mobilidade internacional.

• As empresas financiadoras atuam em conjunto com o CNPq e a
CAPES, com a finalidade de apoiar e complementar o Programa
Ciência sem Fronteiras, possibilitando a formação e a capacitação de
profissionais e pesquisadores em universidades, instituições de
educação profissional e tecnológica, e centros de pesquisa
estrangeiros de excelência, além de atrair para o Brasil jovens
talentos e pesquisadores estrangeiros de elevada qualificação.
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• Empresas financiadoras



Empresas parceiras: fazem a interlocução entre o Programa Ciências sem Fronteiras e
o setor privado, facilitando o acesso dos estudantes e candidatos do Programa aos
estágios no exterior, bem como a divulgação de oportunidades de estágio em suas
filiais e subsidiárias de seus associados no exterior.

x • .
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Áreas Contempladas: 

• Engenharias e demais áreas  tecnológicas;  /  Ciências Exatas e da Terra;
• Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; /  Fármacos;     
• * Computação e Tecnologias da Informação;
• Tecnologia Aeroespacial;
• 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;
• * Formação de Tecnólogos.
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Instituições de Destino

• As melhores instituições e grupos de pesquisa disponíveis,
prioritariamente entre os mais bem conceituados para cada
grande área do conhecimento de acordo com os principais
rankings internacionais.

• Os parceiros no exterior são organizações tradicionais no
campo de colocação e suporte de estudantes ou mesmo
consórcios das principais universidades locais, os quais são
responsáveis por definir, juntamente com a CAPES e o CNPq, os
melhores cursos e instituições nos seus respectivos países. As
instituições são avaliadas a cada chamada e o destino dos
bolsistas é adequado à medida que recebemos o retorno do
relatório dos bolsistas.

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/paises
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/paises
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/paises
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/paises
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/paises
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