ORIENTAÇÕES RELATIVAS ÀS CHAMADAS/CAPES PARA GRADUAÇÃO
SANDUÍCHE NO EXTERIOR
Tendo em vista a publicação da Chamadas/CAPES para concessão de bolsas Graduação
Sanduíche no Exterior – SWG, no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, vimos
prestar os seguintes esclarecimentos/orientações:
1) As inscrições nas Chamadas são realizadas pelo aluno diretamente no Portal do
Programa Ciência sem Fronteiras (http://www.cienciasemfronteiras.gov.br). Os
candidatos interessados devem ficar atentos às mudanças e instruções das novas
chamadas. Orientamos que, para a escolha do país de destino e antes de efetuar a
inscrição, o candidato leia atentamente o texto da chamada, bem como, acesse a Cartilha
com Informações de Apoio ao Estudante no Exterior, para tomar conhecimento de todos
os procedimentos necessários à inscrição, homologação e implementação da bolsa.
2) O índice de rendimento acadêmico adotado pelo IFNMG no processo de avaliação/
homologação das inscrições de alunos nas referidas Chamadas será obtido através da
média ponderada entre as notas finais obtidas nas disciplinas cursadas e as respectivas
cargas horárias*. Será considerado apto o aluno que possuir índice de rendimento
acadêmico igual ou superior a 65 (sessenta e cinco).
*Fórmula para o cálculo: ((Nota 1 x CH 1) + (Nota 2 x CH 2) + … + (Nota n x CH n)) /
(CH 1 + CH 2 + … + CH n)
3) Para inscrição nas chamadas, é imprescíndivel o domínio do idioma requerido pelo
país/instituição de destino, o qual dever ser comprovado por meio de certificado de
proficiência de acordo com os níveis definidos nos Editais das respectivas Chamadas.
Obs.: Os custos para a realização do teste de proficiência em língua estrangeira
requiridos pelas Chamadas serão de inteira responsabilidade do candidato.
4) O candidato que participa ou participou de Programa de Iniciação Científica (PIBIC)
e/ou de Iniciação Tecnológica (PIBITI) oferecido pelo IFNMG deverá procurar o Dirigente
de Pesquisa do seu Campus para obtenção do comprovante de participação.
5) O candidato que participa ou participou de Programa de Iniciação à Docência (PIBID)
oferecido pelo IFNMG deverá procurar o Coordenador do Programa em seu Campus,
para obtenção do comprovante de participação.
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