
 

Edital de seleção Interna para participação no Prog rama Ciência Sem 
Fronteiras - Chamadas 179 a 204 

 
Pelo presente instrumento a Assessoria de Relações Internacionais (ARI) do Centro 
Universitário Metodista Izabela Hendrix torna pública a abertura da seleção interna para 
candidatos à mobilidade acadêmica pelo Programa Federal Ciência Sem Fronteiras.  
 
Das condições gerais  

Para efeito deste edital de seleção interna, são válidas todas as cláusulas, condições e 
prazos estipulados nos editais 179 a 204, considerando-se o Centro Universitário 
Metodista Izabela Hendrix como IES participante, por adesão, ao Programa Ciência sem 
Fronteiras. 
 
Do objetivo geral  

Esta chamada destina-se à convocação de alunos do Izabela Hendrix matriculados em 
curso de graduação das áreas prioritárias para a realização de estudos e estágio em 
universidades estrangeiras a partir de setembro de 2015 com bolsa do Ciência Sem 
Fronteiras.  
 
Dos pré-requisitos  

Para participar do Programa Ciência Sem Fronteiras, o candidato deve cumprir com os 
seguintes requisitos: 

1. Ser brasileiro ou naturalizado; 
2. Estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior no Brasil em cursos 

relacionados às áreas prioritárias do Ciência sem Fronteiras, a saber: 

• 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. 

3. Ter sido classificado com nota do Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM - com no 
mínimo 600 pontos considerando os testes aplicados a partir de 2009; 

4. Ter concluído no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto para o curso de 
graduação na época do início da viagem. 

5. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico. O 
perfil de excelência do Izabela Hendrix estipula que: o aluno deve possuir uma média 
global geral igual ou superior a 80%, além de possuir engajamento em atividades 
extracurriculares como: projetos de extensão e pesquisa, monitorias, representação de 
turma, participação no DA, participação em agências dos núcleos, ações comunitárias e 
movimentos estudantis e/ou societários. O aluno precisa comprovar a participação 
extracurricular por meio de certificado ou declaração. No caso de participações em 
movimentos societários fora do Izabela Hendrix, a existência da entidade terá que ser 
devidamente comprovada. Estágio não conta como atividade extracurricular neste 
edital. 

6. Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino, conforme 
descrito na Chamada do CsF em que está se inscrevendo. 

7. Ter se inscrito no processo seletivo interno do Izabela Hendrix, na chamada apropriada.  
 

Será dada preferência aos candidatos que foram agraciados com prêmios em olimpíadas 
científicas no país ou exterior ou ter tido ou estar usufruindo de bolsa de iniciação 
científica ou tecnológica do CNPq (PIBIC/PIBITI) ou do PIBID da CAPES. 
 
Da inscrição  
 
Os estudantes interessados em participar desta seleção interna devem fazer a inscrição 
até 30/09/14. Será aceita uma única inscrição por candidato e para uma única chamada. A 
inscrição requer que o candidato realize as seguintes ações: 
 

1. Inscrever-se no portal do Programa Ciência Sem Fronteiras 
(www.cienciasemfronteiras.gov.br) 

2. Inscrever-se na seleção interna do Izabela Hendrix. Para fazer isso, o aluno 
candidato deve enviar um e-mail para ari@izabelahendrix.edu.br, com as seguintes 
informações: 

Nome completo: 
Número de matrícula: 
Curso: 
Período: 
Turno: 
Chamada que está tentando: 



 

O título do e-mail deverá seguir o seguinte padrão: “inscrição CSF nome sobrenome”. 
Exemplo: inscrição CSF Maria Silva. 
Além disso, deverá enviar como anexos os seguintes documentos: 
1. Histórico escolar que enviar para o CSF (oficial, da secretaria, carimbado e assinado). 

Arquivo único em pdf. 
2. Comprovante de participação acadêmica; 
3. Se for o caso, alguma outra comprovação que tenha enviado ao programa 

(olimpiadas, prêmio, iniciação científica). 
 
O nome dos arquivos enviado deverá seguir o seguinte padrão: “nome do documento_ 
nome e sobrenome do aluno”. Exemplos: historicoescolar_mariasilva e 
participacaoacademica_mariasilva. 
Todas as inscrições receberão um e-mail de confirmação. 
Obs: não é aceito pelo programa e nem para a seleção interna, o extrato escolar, retirado 
no portal do aluno. 
 
Do resultados e dos recursos  
 
A divulgação das candidaturas deferidas nessa seleção interna será feita no portal do 
Izabela Hendrix até 06/10/2014. 
 
Caso o aluno tenha justificativa para contestar o indeferimento de sua candidatura, poderá 
apresentar recurso diretamente na assessoria de Relações Internacionais até o dia  
10/10/2014.  
 
ATENÇÃO : Serão indeferidas as candidaturas com falta de documentos ou dados.   
 
Da homologação  
 
A aprovação nesta seleção interna significa que a candidatura do aluno será homologada 
pelo Izabela Hendrix junto ao programa CsF. A homologação das candidaturas deferidas 
será feita entre 06/10/2014 e 21/10/2014  
Após esta homologação, cabe inteiramente ao programa CsF realizar a seleção e 
alocação do aluno. 

ATENÇÃO : As candidaturas indeferidas ou candidatos que não participarem da seleção 
interna terão suas inscrições não homologadas. 

 
Belo Horizonte, 14 de agosto de 2014 

 
 
 

Profa. Márcia Nogueira Amorim 
Reitora 


