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 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 057                          DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

 

APROVOU A REGULAMENTAÇÃO 

DO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO 

DE CANDIDATOS 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 54ª Reunião Ordinária realizada em 

26 de novembro de 2013, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação. 

 

 

Art. 1º – Fica aprovado a Regulamentação do Processo de Homologação de Candidatos 

da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste à Bolsa de Graduação 

Sanduíche em Instituições Internacionais no âmbito dos Editais do Programa “Ciência 

Sem Fronteiras”.  

 

Parágrafo único – a Regulamentação constitui o anexo único desta Deliberação.  

 

Art. 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013. 

 

 

ALEX DA SILVA SIRQUEIRA 

Reitor 
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A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação conjuntamente com a Pró-reitoria de 

Graduação, tornam público a regulamentação do processo de homologação de 

candidatos a bolsas de graduação sanduíche em instituições estrangeiras no âmbito dos 

editais do Ministério de Ciências e Tecnologia publicados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ou pelo Conselho de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), disponíveis no sítio do Governo  

Federal (http://www.cienciasemfronteiras.gov.br).  

  

1. DA NATUREZA  

  

1.1. A UEZO, instituição de origem e de vínculo do discente-candidato à bolsa, será a 

instituição responsável pela homologação da candidatura do estudante regulamente 

matriculado após avaliação e validação dos dados submetidos pelo discente, 

relacionados à sua vida acadêmica no âmbito desta instituição de Ensino.  

  

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS  

  

2.1. Para efeito desta norma são válidas todas as cláusulas, condições e prazos 

estipulados nos editais abertos e listados no sítio do Programa Ciências sem Fronteiras 

considerando-se a UEZO como IES participante, por adesão, ao Programa.  

  

2.2. As normas contidas nos editais específicos relacionados ao Programa Ciência sem 

Fronteiras devem ser observadas pelo discente antes da sua inscrição.  

  

2.3. O discente deverá submeter a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

(PROPESQ) da UEZO os mesmos documentos enviados ao Programa Ciência sem 

Fronteiras no momento da inscrição tais como: curriculum lattes, histórico escolar 

atualizado, premiações e projeto de pesquisa quando houver, todos em 2 (duas) vias 

impressas, em envelope identificado com o título “Programa Ciência sem Fronteiras”, o 

nome do aluno, o número do edital em que se inscreveu e o pais de destino, juntamente 

com o formulário de identificação (Anexo I).  

  

2.4. Os editais do Programa Ciência sem Fronteiras, destinados à graduação sanduíche, 

contemplam os discentes regularmente matriculados na UEZO e que tenham cursado 

entre 20% e 90% da grade curricular com aproveitamento. Caso o discente esteja em 

regime especial de estudos ou em outra situação diferente de ativo, não poderá se 

inscrever no programa.  

  

2.4.1. Não serão aceitas inscrições de alunos que estejam no primeiro ou no último 

período do curso de graduação.  

 

2.5. O discente que pretende se inscrever no Programa Ciência sem Fronteiras deve ter 
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coeficiente de rendimento (CR) maior que 7, comprovado pelo histórico.  

  

 

  

2.7. O discente que estiver envolvido em uma atividade/projeto de pesquisa na UEZO 

ou em outra instituição de ensino e/ou de pesquisa poderá apresentar declaração emitida 

pelo orientador do candidato à bolsa, onde conste o seu desempenho nas atividades de 

pesquisa relacionadas à área de sua candidatura.  

  

2.8. Cabe a UEZO, através do Comitê Científico Institucional, a partir da avaliação das  

informações apresentadas pelo discente, em conformidade com o item 2.3 desta 

Regulamentação, homologar a inscrição do discente.  

  

2.8.1. A inscrição do discente na página eletrônica do Programa Ciência sem Fronteiras 

não implica na homologação da inscrição do discente pela UEZO.  

  

2.8.2. A UEZO tem autonomia para estabelecer os critérios de avaliação do discente e a  

homologação da inscrição do discente pela UEZO está condicionada a avaliação de 

docentes do Comitê Científico Institucional.  

  

2.9. O discente que deixar de submeter a documentação descrita no item 2.3 a 

PROPESQ, no prazo proposto, não terá sua inscrição homologada.  

  

2.10. O Comitê Científico Institucional somente irá validar os dados que tenham sido 

submetidos por meio de inscrição on-line junto ao Programa Ciência sem Fronteiras  

(http://www.cienciasemfronteiras.gov.br) e cujos documentos comprobatórios sejam 

submetidos em 2 (duas) vias impressas, junto à PROPESQ, em até 3 (três) dias após o 

término da inscrição do edital específico.  

  

2.11. Não serão aceitas inscrições fora do prazo sob hipótese nenhuma.  

  

3. DAS INFORMAÇÕES GERAIS  

  

3.1. Dos Objetivos Gerais  

  

3.1.1. Esta Normatização destina-se à convocação de alunos matriculados em curso de 

graduação na UEZO para participação no Programa Ciência sem Fronteiras com a 

finalidade de realizar estudos e/ou estágio em universidades no exterior, com bolsa do 

Programa Ciência sem Fronteiras. A participação nesta chamada contempla a forma de 

candidatura por adesão.  

  

3.2. Da Inscrição por via eletrônica  
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3.2.1. A inscrição no programa é feita unicamente pelo discente por via eletrônica, na 

página eletrônica do Programa Ciência sem Fronteiras 

(http://www.cienciasemfronteiras.gov.br) no período de inscrição estabelecido no edital 

disponibilizado pelo Programa.  

 

3.2.2. O Programa Ciência sem Fronteiras contempla algumas áreas de pesquisa listadas 

na página eletrônica do Programa. O aluno só poderá se inscrever se estiver cursando 

um dos cursos de graduação listado no edital específico.  

  

3.2.3. O discente-candidato deve submeter à PROPESQ e PROGRAD, em até 3 (três) 

dias após o término do prazo das inscrições no edital específico do Programa Ciências 

sem Fronteiras, o mesmo projeto científico enviado àquele Programa, assim como a 

documentação submetida para candidatura listadas no item 2.3.  

  

3.2.3.1. A falta de qualquer um dos documentos assinalados no item 3.2.3 implica na 

desistência do candidato à homologação da sua candidatura.  

  

3.3. Da Homologação  

  

3.3.1. A UEZO homologará junto aos setores competentes do Programa Ciência sem 

Fronteira, aqueles candidatos selecionados, após a avaliação do Comitê Científico 

Institucional.  

  

3.3.1.1. A UEZO possui autonomia para utilizar os critérios pertinentes à avaliação dos 

candidatos  

que pretendem participar do Programa, e homologar ou não a candidatura dos mesmos 

junto ao Programa Ciência sem Fronteiras, com base nesta avaliação.  

  

3.3.1.2. A participação em projeto de pesquisa é um parâmetro usado na avaliação do 

aluno tanto pela instituição, quanto pelo órgão de fomento, e pode ser um critério 

vantajoso quando o número de candidatos ultrapassar o número de vagas. É necessário 

ao discente observar o edital do órgão de fomento sobre a obrigatoriedade do vínculo 

em projeto de pesquisa. Caso conste como obrigatório, o discente terá que submeter 

também à instituição de origem.  

  

3.3.1.3. A homologação é etapa fundamental no processo de aquisição da bolsa pelo 

candidato, mas não é a etapa final, visto que a CAPES e o CNPq, poderão impugnar a 

candidatura se constatada alguma irregularidade.  

  

3.4. Dos trâmites após a homologação  

  

3.4.1. O órgão de fomento será responsável pelas etapas seguintes de avaliação do 

discente, contato com a instituição estrangeira e orientação quanto a passagem, ajuda de 
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custo, estadia e alocação em instituição estrangeira.  

  

  

4. DA APROVAÇÃO  

  

4.1. Após homologação da candidatura do discente pelo Comitê Científico Institucional 

e informação aos setores competentes do Programa Ciência sem Fronteiras, caberá 

unicamente aos responsáveis pelo programa realizar a seleção e alocação do candidato. 

A UEZO não caberá nenhuma outra ação ou decisão adicional, que não seja a permissão 

do seu afastamento da Instituição sem perda do vínculo, que se dará em caráter especial, 

no semestre que o discente for aprovado pelo referido Programa e firmar o termo de 

compromisso com o órgão de fomento pela outorga de bolsa de graduação sanduíche no 

exterior. 

 

4.2. O discente, se aprovado pelo órgão de fomento para cumprir parte do seu curso em 

instituição estrangeira, deve se reportar a PROPESQ e PROGRAD onde receberá outras 

orientações sobre os trâmites acadêmicos e entregará o termo de compromisso assinado.  

  

4.3. A permissão de afastamento do discente da UEZO, em caráter especial, não 

caracteriza trancamento de matrícula, visto que o aluno continuará cursando em 

instituição estrangeira. A permissão para afastamento será dada somente após ciência da 

Direção de Unidade, da qual o discente é vinculado, e da Secretaria Acadêmica, 

confirmada pela assinatura do termo de compromisso do discente com o Programa.  

  

4.3.1. Quando notificada a Secretaria Acadêmica essa deve receber via do termo 

assinado para comprovar a adesão do discente ao Programa, evitando a evasão dele e 

deve ficar arquivada na pasta do discente.  

  

4.3.2. Quando notificada as unidades, essas devem orientar os discentes a cursarem 

disciplinas que possam ser validadas quando da volta ao Brasil.  

  

4.4. O ônus da tradução de quaisquer documentos para apresentação a Instituição 

estrangeira, como históricos e ementas das disciplinas, caberá aos discentes, se for 

necessário.  

  

4.5. Para o caso de disciplinas realizadas na Instituição estrangeira, os discentes poderão 

solicitar equivalência segundo as deliberações ou normativos pertinentes.  

  

5. DO CRONOGRAMA  

  

5.1. O cronograma do Processo está definido no edital específico de inscrição no 

Programa Ciência sem Fronteiras. A PROPESQ receberá a documentação de inscrição 

até 3 (três) dias após o término do prazo de inscrição do edital específico.  
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5.2. Os casos omissos nesta Normatização serão tratados pela PROPESQ e PROGRAD, 

de acordo com a área de competência.  

 

 

Rio de Janeiro, ......... de ................. de 20..... 

 

Maria Cristina de Assis 

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da UEZO 

 


