
REUNIÃO COM OS
COORDENADORES INSTITUCIONAIS 

DO PROGRAMA

Brasília, 07 de outubro de 2014.



�O Programa Ciência sem Fronteiras busca a consolidação e expansão da
ciência, tecnologia, inovação e competitividade brasileira, abrir
oportunidades no Brasil para cientistas e pesquisadores estrangeiros, e criar
expertise inovadora para as indústrias.

�Meta: conceder até 101.000 bolsas.

�Desde de julho de 2011, foram concedidas 86.100 bolsas nas várias
modalidades apoiadas, sendo 67.096 Bolsas de Graduação Sanduíche no
exterior(dados de Agosto de 2014).



Áreas Contempladas

• 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

• Formação de Tecnólogos. 



Chamadas CAPES
Lançadas em Agosto de 2014

• Alemanha
• Áustria
• Canadá (tecnólogo)
• China
• Estados Unidos
• Estados Unidos (tecnólogo)
• França
• Hungria
• Irlanda
• Itália
• Japão
• Noruega
• Suécia

13 Chamadas



PROCESSO DE SELEÇÃO 

GRADUAÇÃO SANDUÍCHE



Processo de Seleção

1. Lançamento das Chamadas Públicas

2. Inscrição dos candidatos: Alunos de graduação realizam a inscrição do 
site do Programa CsF após leitura atenta da Chamada Pública.

3. Homologação:Coordenador Institucional realiza a homologação das 
candidaturas de acordo com os critérios estipulados e campos disponíveis 
no sistema de homologação da CAPES.

4. Análise técnica por parte da CAPES:analisa as candidaturas 
homologadas quanto ao ENEM, curso elegível e proficiência no idioma.



Processo de Seleção

5. Priorização e Recurso: para os candidatos não aprovados abre-se prazo 
para recurso de 10 dias. Para os pré-selecionados encaminha-se para 
priorizaçao que é o ranqueamento dos candidatos em função das vagas 
disponíveis em cada país.

6. Alocação/ Placement: a lista com os candidatos pré-selecionados dentro 
das vagas é enviada ao Parceiro em cada país para alocação/ placement.

7. Concessão: os candidatos alocados terão sua bolsa concedida de acordo 
com as normas do Programa.



Cronograma das Chamadas 
CAPES

Período Atividade prevista

15 de agosto de 2014 Lançamento da Chamada.

De 15 de agosto até 29 de 
setembro de 2014

Inscrição dos estudantes

Até 26 de setembro de 2014.
Prazo para envio do Acordo de Adesão para quem ainda
não firmou a parceria com a CAPES

De 06 de outubro até 24 de 
outubro de 2014

Período para homologação

Até 28 de novembro de 2014
Divulgação da lista preliminar dos candidatos
classificados

Até 8 de dezembro de 2014 Prazo para apresentação de pedido de recurso

15 de dezembro de 2014
Divulgação da lista final dos candidatos classificados a
ser enviada ao Parceiro para alocação.

Primeiro semestre de 2015
Prazo para início da divulgação aos candidatos
classificados.

A partir de julho de 2015 Início das atividades no exterior em 2015.



Etapa de Homologação

• Homologar as candidaturas de alunos regularmente
matriculados emsua IES, observando os critérios da respectiva
chamada de seleção;

• Conferir se a documentação apresentada pelos candidatos é
compatível coma respectiva chamada de seleção;

• Verificar se as disciplinas e, eventuais atividades de iniciação
científica realizadas ou prêmios recebidos pelos candidatos
vinculados à sua IES são compatíveis comas áreas e temas
contemplados pelo CsF;

• Verificar se a integralização do curso está dentro do estipulado
pela Chamada.
Observar a senha específica para acesso aos Sistemas da Capes e do 
CNPq, considerando a agência responsável pela Chamada de seleção.



Sistema de Homologação 
da CAPES

http://homologacaocsf.capes.gov.br



• Após a autenticação das informações, o sistema abrirá a tela principal do sistema:



• Após a utilização do(s) filtro(s), o sistema exibirá a inscrição a ser homologada ou 
indeferida:



Acompanhamento da Homologação:



Acompanhamento da 

Homologação:
• É possível reverter a homologação já realizada, dentro dos prazos estabelecidos 

pela CAPES, e acompanhar os processos:





• Os Coordenadores Institucionais possuemum canal de
comunicação exclusivo coma CAPES por meio do e-mail
coordenador.csf@capes.gov.br.

• Para facilitar o atendimento, é importante sempre fazer a
identificação do nome do Coordenador, da IES de origeme
dos contatos para retorno. Quando o motivo do contato for
obter informações sobre umcandidato específico, é importante
especificar, também, o nome completo e o CPF do discente.



Informações sobre:

Capes: www.capes.gov.br

Ciência sem Fronteiras: www.cienciasemfronteiras.gov.br

Programa Inglês sem Fronteiras: isf.mec.gov.br

Contatos CAPES:
coordenador.csf@capes.gov.br


