
 

 

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS 

(CsF) 

 

Prezados (as) Pesquisadores (as) 

 

A Embaixada do Brasil em Seul e o Labex Korea/SRI estão elaborando estratégia para atrair 
pesquisadores da Embrapa; que tenham interesse em intercâmbio e(ou) desenvolvimento de 
projetos de cooperação bilateral; para estreitar o relacionamento entre o RDA e a Embrapa nas 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia, com vistas a 
incrementar o processo de inovação tecnológica nas áreas de interesse de ambas as 
Instituições. 

Os representantes da Embaixada Brasileira na Coréia (Dr. Daniel Fink) e do Labex Korea (Dr. 
Gilberto Schmidt) estiveram reunidos com a Dra. Lisandra Helena B. dos Santos (CNPq), 
representante do Núcleo de Gestão do Programa CsF, em Seul, quando foi estabelecida a meta 
e a estratégia para atrair os pesquisadores no âmbito do programa. 

O programa CsF busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e 
tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da 
mobilidade internacional. A iniciativa é fruto do esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas 
instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino 
Tecnológico do MEC. 

O projeto prevê a utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos para promover intercâmbio, 
de forma que alunos de graduação, pós-graduação e profissionais da área de C&T desenvolvam 
atividades no exterior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais 
competitivos em relação à tecnologia e inovação. Além disso, busca atrair pesquisadores do 
exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com pesquisadores brasileiros 
nas áreas prioritárias definidas no Programa. 

Os principais objetivos do programa são: 

 Investir na formação de pessoal altamente qualificado nas competências e habilidades 
necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento; 

 Aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários níveis em instituições de 
excelência no exterior; 

 Promover a inserção internacional das instituições brasileiras pela abertura de 
oportunidades semelhantes para cientistas e estudantes estrangeiros; 

 Ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas; 



 

 

 Atrair jovens talentos científicos e investigadores altamente qualificados para trabalhar no 
Brasil. 

 

As bolsas são concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq/MCTI) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes/MEC). As áreas contempladas, considerando a Missão da Embrapa e a prospecção de 
oportunidades, bem como as modalidades de bolsa disponível são apresentadas a seguir: 

 

Áreas Contempladas (Aderência a Missão da Embrapa) 

 Energias Renováveis;    
 Biotecnologia; 
 Nanotecnologia e Novos Materiais; 
 Produção Agrícola Sustentável;     
 Fármacos;     
 Biodiversidade e Bioprospecção; 
 

Modalidades de Bolsa 

1. Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

Bolsa que visa apoiar a participação de pesquisadores, especialistas e técnicos em atividades de 
aperfeiçoamento, reciclagem ou treinamento no exterior, por meio da realização de estágios e 
cursos.  

 

O candidato deve preencher os seguintes requisitos: 

 ter formação compatível com o nível e a finalidade do estágio ou curso; 
 ter experiência profissional e produção técnico-científica compatível com sua qualificação; 
 ter vínculo funcional ou empregatício; 
 não ser aposentado; 
 ser brasileiro ou estrangeiro com situação regular no Brasil. 

 

Duração: até 12 (doze) meses. 

Edital: 13/09/2013 

Clique aqui para maiores informações 

 

 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/desenvolvimento-tecnologico2


 

 

2. Pós-Doutorado 

O Programa de Pós-Doutorado no Exterior é uma atividade de desenvolvimento de recursos 
humanos que destina-se à realização de estudos avançados que sejam posteriores à obtenção 
do título de Doutor pelo pleiteante. O programa concede bolsas de estudos a fim de 
substanciar as possibilidades ofertadas pelo conjunto dos programas de pós-graduação no 
Brasil, atuando como forma opcional para a carreira de docentes e pesquisadores, para 
complementar a formação com desenvolvimento de projetos conjuntos e em parceria com 
instituições de excelência no exterior. 

 

O candidato deve preencher os seguintes requisitos: 

 Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; 
 Ter título de doutor, quando do ato da inscrição; 
 Para ex-bolsista de doutorado no exterior, observar o tempo mínimo de permanência no 

Brasil exigido pela instituição que concedeu a bolsa; 
 Não acumular a presente bolsa com outras bolsas concedidas com recursos públicos. 

 

Duração: 06 a 24 meses 

Edital: Fluxo contínuo 

Clique aqui para maiores informações 

 

3. Doutorado Pleno 

A modalidade de Doutorado Pleno no Exterior inserido no programa Ciência sem Fronteiras visa 
oferecer bolsas como  alternativa de formação em período integral no exterior, configurando-se 
como investimento complementar às possibilidades ofertadas pelo conjunto dos programas de 
pós-graduação no Brasil, buscando a formação de recursos humanos de alto nível. 

As inscrições para a Pós-Graduação, no âmbito do Programa Ciências sem Fronteiras, estão 
disponíveis em fluxo contínuo. Devem ser realizadas com antecedência mínima de três meses 
para o início das atividades no exterior, tendo em vista os prazos para obtenção de Visto e 
demais providências, de responsabilidade do candidato. 

 

Clique aqui para maiores informações 

 

 

 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/pos-doutorado
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/doutorado-pleno


 

 

4. Pesquisador visitante especial (PVE) 

O Programa Ciência sem Fronteiras incentiva a atração de cientistas renomados e líderes de 
grupos de pesquisa no exterior para o Brasil por meio da oferta da bolsa Pesquisador Visitante 
Especial e auxílio a pesquisa.  

No caso específico do PVE, se aplica a Pesquisadores com liderança internacional que se 
disponha a vir ao Brasil por pelo menos um mês a cada ano por, no mínimo três anos, na 
condição de Pesquisador Visitante Especial. 

 

Duração do projeto 

 de 2 (dois) a 3 (três) anos. 
 o PVE virá ao Brasil por no mínimo 30 dias e máximo 90 dias por ano de projeto, em estadias 

contínuas ou não.  
 a mensalidade será paga por cada 30 dias da visita do pesquisador. 

  

Calendário de Propostas 

 Segundo Calendário de envio de propostas: 19/08/2013 
 Terceiro Calendário de envio de propostas:  01/11/2013 

 
Clique aqui para maiores informações 
 

No primeiro momento a meta do Labex Korea é estreitar o relacionamento entre a Embrapa e a 
“Rural Development Administration/RDA” em áreas estratégicas para o desenvolvimento da 
Agricultura, Pecuária, Floresta e Energia Renovável. Assim, estamos considerando a 
possibilidade de obtenção de bolsas nas seguintes categorias: “Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação”; “Pós-Doutorado” e “Pesquisador Visitante Especial (PVE)”.  

Com relação a modalidade “Desenvolvimento Tecnológico e Inovação” a intenção é 
proporcionar ao pesquisador/analista capacitação em áreas prioritárias, através de estágios e 
cursos que poderão ter a duração de 3 a 12 meses. O prazo de solicitação é até o dia 
13/09/2013, com as atividades podendo ser iniciadas de fevereiro a maio/2014. 

A modalidade “Pós-doutoramento” tem como objetivo atender demandas de projetos 
prioritário das Unidades, que possibilitem saltos tecnológicos, reduzindo o tempo e 
necessidade de recursos, para a geração de inovações tecnológicas. O fluxo nesta categoria é 
continuo e tem a duração de 06 a 24 meses. 

A modalidade “Pesquisadores Visitantes” objetiva incluir pesquisadores renomados e líderes 
de grupos de pesquisa do RDA em projetos estratégicos da Embrapa, visando acelerar o 
processo de inovação por meio de saltos tecnológicos. Após a priorização dos projetos, o Labex 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/pesquisador-visitante-especial


 

 

Korea deverá buscar junto ao RDA pesquisadores que possam atender as exigências 
estabelecidas pela Unidade. O fluxo nesta categoria é através de Editais, cujas datas bases para 
inicio das atividades em 2014 são 19/08 e 01/11 de 2013. O PEV devera desenvolver atividades 
dentro de um projeto de pesquisa específico, com duração de 24 a 36 meses, permanecendo 
no Brasil em períodos de 30 a 90 dias/ano, na condição de pesquisador visitante.   

Em relação a modalidade “Doutorado Pleno”, mesmo não sendo considerado por esta 
coordenação como prioridade a curto prazo, existe a possibilidade, caso seja identificada uma 
área prioritária onde a RDA mantenha uma relação extreita com alguma Universidade Coreana. 
O fluxo nesta categoria é continuo. 

A Embaixada do Brasil em Seul e a Coordenação do Labex Korea serão agentes facilitadores na  
identificação das Unidades e dos pesquisadores do RDA que apresente competência para 
atender a demanda das Unidades, porém, o processo de elaboração do projeto e da solicitação 
dos recursos ficara a Cargo da Unidade, representada pelo Líder do Projeto. 

Com o objetivo de facilitar aos pesquisadores o conhecimento mais amplo das principais áreas 
de atuação do RDA, bem como os principais resultados obtidos nos últimos 2 anos, a 
Coordenação do Labex Korea preparou um documento (PDF) que permite acessar estas 
informações de maneira mais simples e ágil. Este documento poderá ser utilizado como 
balizador para a prospecção de oportunidades que possam atender as demandas das Unidades.   

 

Maiores Informações: 

Site do Programa: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/objetivos 

Labex Korea –  Gilberto Silber Schmidt (gilberto.schmidt@embrapa.br) 

Embaixada do Brasil em Seul – Daniel Fink (danielfink@brasemb.or.kr) 

 

 

Suwon, 17 de maio 2013 

  

 Labex Korea 

 

     Gilberto Silber Schmidt 
         Rural Development Administration 

    Labex Korea Coordinator 
 

 

http://labexkorea.files.wordpress.com/2009/12/rda_information.pdf
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/objetivos
mailto:gilberto.schmidt@embrapa.br
mailto:danielfink@brasemb.or.kr

