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CHAMADA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO ABDIAS NASCIMENTO 

PROJETOS CONJUNTOS DE PESQUISA ENTRE INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E 

ESTRANGEIRAS COM BOLSAS DE ESTUDO NAS MODALIDADES DE 

GRADUAÇÃO SANDUÍCHE E DOUTORADO SANDUÍCHE 

 

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos 

NEAB/UFSCar torna pública seleção para o programa de mobilidade entre o NEAB/UFSCar e 

Instituições de Ensino Superior estrangeiras para estudantes autodeclarados negras/os de 

graduação e de doutorado no âmbito do Programa Abdias Nascimento. O programa oferece 

bolsas de estudo para realizar pesquisa conjunta entre o NEAB/UFSCar e Instituições de 

Ensino Superior do exterior com bolsas de estudos da Capes nas modalidades de graduação 

sanduíche e doutorado sanduíche.  

São quatro vagas para estudantes de graduação e duas vagas para estudantes de 

doutorado com estadia de no mínimo quatro (4) meses e no máximo doze (12) meses. O 

programa oferece vagas prioritariamente para estudantes dos cursos de biologia e pedagogia, e 

áreas afins (ciências humanas e biológicas) para participar da pesquisa: “A construção de 

conhecimento e pesquisa no ensino superior: questionamentos e contribuições a partir das matrizes 

étnico-raciais e culturais e de saberes africanos e afrodescendentes”. Serão selecionados estudantes 

que possuam prioritariamente percurso de pesquisa e reconhecido comprometimento com a 

área de pesquisa em relações étnico-raciais. A seleção final das/os estudantes ficará a cargo do 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros NEAB/UFSCar.  

 

Os requisitos para a seleção são: 

1. Assinar autodeclaração de pertencimento étnico-racial negro (preto ou pardo), conforme 

dispõe a Portaria MEC nº 1.129, de 17 de novembro de 2013. 

2. Estar regularmente matriculado em curso de graduação de biologia ou pedagogia ou 

áreas afins da UFSCar (status “ativo cursando”); 

3. Ter integralizado até o final do segundo semestre de 2016, no mínimo 20% do curso e 

no máximo 90% dos créditos necessários para a conclusão do curso; 

4. Não estar em semestre de colação de grau (candidato à formatura) no momento da 

realização do intercâmbio. O estudante deve cursar o intercâmbio entre o segundo 

semestre de 2016 e primeiro semestre de 2017 e ter, após isto, no caso de estudantes de 

graduação pelo menos mais um semestre com disciplinas a serem cursadas quando 

voltar para a UFSCar; 
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5. No caso dos estudantes de doutorado a/o candidato deverá ter obtido o número mínimo 

de créditos exigido pelo programa de pós-graduação e carta de aceite do projeto no 

programa de pós-graduação;  

6. Ter comprovação mínima no Exame Nacional do Ensino Médio de 400 pontos; 

7. Apresentar documentação que comprove habilidades escrita e oral em língua estrangeira 

(inglês, francês ou espanhol); 

8. Apresentar currículo Lattes atualizado.  

9. Entrevista para investigar interesses e potencial das candidata/os para a mobilidade.  

 

A inobservância dos critérios citados acima, e/ou se praticada qualquer fraude pelo(a) 

beneficiário implicará na exclusão do Programa Abdias Nascimento NEAB/UFSCar. 

  

 

Benefícios 

 Bolsa de estudo de graduação sanduíche no exterior, nos termos das normas vigentes da 

Capes; 

 Bolsa de estudo de doutorado sanduíche no exterior, nos termos das normas vigentes da 

Capes. 

 

Processo Seletivo 

 Preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site do Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros da UFSCar www.neab.ufscar.br 

 Enviar a ficha preenchida para o email: abdias.neabufscar@gmail.com  

 Aguardar informação para comparecer à entrevista.  

 

Calendário 

 

Período/Data 

 

 

Atividade prevista 

De 16 a 30 de maio Inscrição dos estudantes 

Junho  Entrevistas e análise documental 

Agosto Início dos estágios nas universidades 

estrangeiras  

 

Mais informações 

Programa Abdias Nascimento http://abdiasnascimento.mec.gov.br/   

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar www.neab.ufscar.br 

http://www.neab.ufscar.br/
mailto:abdias.neabufscar@gmail.com
http://abdiasnascimento.mec.gov.br/
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