PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS
GRADUAÇÃO SANDUÍCHE NO EXTERIOR - SWG
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS - CNPq
INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS SWG
Tendo em vista a divulgação do resultado do processo seletivo para concessão de 2 (duas) bolsas na
modalidade Graduação Sanduíche no Exterior (SWG), regulamentado pelo Edital nº. 071/2011 –
IFNMG – Reitoria, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFNMG presta os seguintes
esclarecimentos/orientações:
● Para implementação das bolsas, os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão apresentar os
documentos abaixo discriminados no Protocolo do Campus, até o dia 01/03/2012:
a) Plano de trabalho/atividades contendo breve descrição das disciplinas a serem cursadas,
assim como o detalhamento de outras atividades previstas no estágio, caso existam. Deverá ser
adotado o modelo de plano de trabalho proposto pelo CNPq, disponível no seguinte endereço
eletrônico: http://www.ifnmg.edu.br/artigo?id=1437;
b) Comprovante do aceite da instituição de destino, com a informação do idioma requerido para
a participação do bolsista;
c) Comprovante de proficiência no idioma requerido pela instituição de destino;
d) Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF do aluno.
● A Assessoria de Relações Internacionais do IFNMG e o orientador do aluno no Campus deverão
auxiliá-lo na elaboração do plano de trabalho e na obtenção do comprovante de aceite da instituição
de destino.
● O comprovante de proficiência no idioma poderá ser expedido por Comissão Institucional
especialmente instituída para avaliação dos candidatos selecionados, nos casos em que o idioma
exigido seja a língua inglesa. Nesse caso, o orientador/aluno deverá solicitar a realização do exame
de proficiência em língua inglesa junto à Assessoria de Relações Internacionais do IFNMG.
● Nos casos em que o idioma requerido não for a língua inglesa, o aluno deverá apresentar
certificado de proficiência, preferencialmente em nível intermediário, emitido por instituição de
línguas com reconhecida especialidade na língua requerida.
● Ressaltamos que a implementação das bolsas estará ainda condicionada à análise e aprovação do
aluno selecionado pelo CNPq.

Montes Claros, 01 de fevereiro de 2012.

