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Orientações sobre o Programa Ciência sem Fronteiras 
Bolsa Graduação Sanduíche no Exterior 

 
Candidatura 

 Os candidatos devem realizar inscrição no site do programa Ciência sem Fronteiras 
(http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf) E no sistema Mundus 
(https://uspdigital.usp.br/mundus), escolhendo o Edital de interesse e obedecendo os 
requisitos desse Edital. O aluno que não se inscrever em um dos sites será 
desclassificado. 

 
Critérios para Seleção 

 Os critérios de seleção da FZEA, aprovados pela Comissão de Relações Internacionais, 
são: ter até 5 reprovações no histórico escolar e média normalizada ≥ 5. Apenas os 
alunos que tiverem as candidaturas deferidas na Unidade serão incluídos na lista que a 
USP encaminhará para os gestores do programa. 

 Os recursos deverão ser encaminhados, por escrito, à CRInt, no prazo de 5 dias 
corridos, após a divulgação do indeferimento. 

 
Homologação da Candidatura 

 Recebendo as candidaturas homologadas pela USP, os gestores do Ciência sem 
Fronteiras analisarão as inscrições e informarão diretamente aos candidatos, por e-
mail, sobre a aprovação ou não nesta fase da seleção, assim como sobre os próximos 
passos a serem seguidos. Apenas ao final da seleção os gestores do programa 
informarão aos candidatos para qual instituição estrangeira serão direcionados para 
intercâmbio; 

 O aluno também receberá por e-mail o Termo de Compromisso, o mesmo tem que ser 
impresso, assinado, digitalizado em pdf e encaminhado via e-mail para a Seção de 
Cooperação Internacional (intfzea@usp.br) para que possa ser encaminhado para São 
Paulo para a assinatura do Prof. Dr. Claudio Possani, após essa assinatura, o Ciência 
sem Fronteiras na USP enviará o Termo via malote para a Seção de Cooperação 
Internacional, que comunicará o aluno. 

 O aluno que se candidata para os Estados Unidos recebe um documento chamado 
TOA. O Coordenador da BSMP nesse documento é o Prof. Dr. Raul Franzolin Neto, 
Presidente da CRInt/FZEA – email: intfzea@usp.br 

 Após a aprovação definitiva, cada aluno selecionado no programa deve apresentar a 
carta ou documento de aceitação na Seção de Cooperação Internacional da FZEA para 
formalização do intercâmbio, bem como obter as orientações para a matrícula em 
“Cursando Disciplina no Exterior”. 
 

Exigência do Programa Ciência sem Fronteiras 
Dentre os requisitos para a candidatura, o Ciência sem Fronteiras exige o teste do 
ENEM, realizado entre 2009 e 2014, com nota mínima de 600 pontos (média 
aritmética de todas as notas).  
A não apresentação desse exame indeferirá automaticamente a inscrição, na 
plataforma do Ciência sem Fronteiras. Não existe a possibilidade de recurso 
diretamente no  CsF. 

Prof. Dr. Raul Franzolin Neto 
  Presidente da CRInt – FZEA/USP 
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