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CRITÉRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO DE 
CANDIDATOS/AS AO PROGRAMA CIÊNCIA SEM 

FRONTEIRAS – CAPES/CNPq 

 
A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), por meio da 
Comissão Institucional responsável pela gestão do Programa Ciência sem 
Fronteiras (PROPE/PROGRAD/ARI), comunica seus critérios para pré-seleção 
e homologação ao Programa Ciência sem Fronteiras – CAPES/CNPq. 

 
A Comissão Institucional, após a inscrição eletrônica feita pelos candidatos por 
meio da modalidade “individual”, fará a pré-seleção dos alunos e, de acordo 
com as exigências do Programa, fará a homologação, com base nos critérios e 
cronograma definidos pelas Agências Nacionais, e pela PUC GOIÁS. 
 
 

Critérios Definidos Pelas Agências Nacionais – CAPES/CNPq: 
 

1) Obter nota global no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou 
superior a 600 pontos, em exames realizados a partir de 2009.  
 
2) Apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela instituição de destino. 
 
3) Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo previsto 
para seu curso no momento do início previsto da viagem de estudos;  
 
4) Ser homologado pela instituição de ensino superior (IES) de origem (mérito 
acadêmico). 
 
 
Critérios Para Pré-Seleção E Homologação, Definidos Pela Comissão da 

PUC Goiás: 
 
O candidato deverá, no periodo da homologação definido pela 
CAPES/CNPq: 
 
1) Ter integralizado no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo previsto 
para seu curso. 
 
2) Apresentar média igual ou superior a 6,0 (seis), caso o candidato não 
possua nenhuma reprovação nos semestres cursados. Nos casos de um 
número de até 04 (quatro) reprovações, a média geral a ser considerada será 
igual ou superior a 7,0 (sete). Havendo um número superior a 04 (quatro) 
reprovações, a candidatura não será homologada ainda que o aluno tenha 
refeito a disciplina e obtido aprovação. 
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3) Transferência: no caso de aluno transferido de outra IES para a PUC Goiás, 
a exigência é de que ele tenha cursado, no mínimo, 02 (dois) semestres na 
PUC Goiás, para ter sua candidatura homologada. 
 
4) Cursar um dos cursos pertencentes às áreas prioritárias definidas pelo CsF. 

 
Os casos omissos serão analisados pela Comissão Institucional de Avaliação 
da PUC Goiás. 
 
 
Atenção aos prazos constantes nos Cronogramas de cada país! 
 
Informações:  
 
Site:  http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf 
 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/PROPE/CP 
Fone: 3946-1431 ou 3946-1512 
E-mail: csf@pucgoias.edu.br 
 
 
Assessoria de Relações Internacionais/ARI 
Fone: 3946-1239 
E-mail: ari@pucgoias.edu.br  
 
 

 
Prof. Paulo José Gonzaga Ribeiro 

Presidente da Comissão Institucional do Programa Ciência sem Fronteiras 
(CAPES/CNPq) 
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