
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  
 

INSCRIÇÕES PARA INTERCÂMBIO ATÉ DIA 15 DE NOVEMBRO 
 

Informações 

Estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) de diversas áreas de conhecimento poderão se inscrever até 

o dia 15 de novembro para participar do Programa Ciência sem Fronteiras, que trabalha em parceria com 

universidades de 20 países. O Objetivo é promover o intercâmbio de conhecimento entre os estudantes da 

instituição e das universidades que os receberem, por meio da graduação sanduíche. No último resultado do 

Ciências Sem Fronteiras divulgado, em julho, 121 estudantes da UFPA foram aprovados para a mobilidade 

internacional. 

 

Para participar os candidatos devem realizar duas inscrições: a primeira online, no site do programa, e a segunda 

na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp), localizada no prédio da Reitoria da UFPA, onde deverá 

apresentar os formulários e documentos disponibilizados ou solicitados no edital. Também é necessário que uma 

série de procedimentos sejam realizados, como a conclusão de um teste de proficiência que comprove que o 

aluno domina o idioma do país escolhido.  

 

Países participantes – Os candidatos terão a oportunidade de ingressar em universidades conveniadas à UFPA 

nos Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Suécia, Noruega, Irlanda, China, Hungria, Japão, Áustria, 

Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Nova Zelândia, Bélgica, Holanda e 

Espanha. O candidato selecionado receberá auxílios concedidos pelo programa, como bolsa de estudo, pagamento 

de taxas escolares, seguro saúde, alojamento e alimentação, passagens aéreas ou auxílio deslocamento e auxílio 

instalação no país de destino. 

 

Áreas de conhecimento – As áreas de graduação disponíveis são Engenharias; Ciências Exatas e da Terra; 

Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; Computação e Tecnologias da Informação; Tecnologia Aeroespacial; 

Farmácia; 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; Novas Tecnologias de 

Engenharia Construtiva e Formação de Tecnólogos. 

 

Serviço: 

Inscrições para o Programa Ciência sem Fronteiras 

Data: Pré-inscrição no site do Ciência sem Fronteiras – até dia 15 de novembro. 

Segunda inscrição na PROPESP – até dia 29 de novembro. 

 

Saiba Mais:  
● Matéria completa no Portal: http://goo.gl/iRcXAa  

● Site do Ciência sem Fronteiras: http://goo.gl/mknGDK  

● Edital: http://goo.gl/8On6j2  

● Site da PROPESP: http://www.propesp.ufpa.br/  

 

Contatos:  
● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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