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Recentemente 
o Departamento de 
Química da UFPR 
sofreu uma perda 
irreparável, não so-
mente de uma ex-
celente profissional, 
como também de 
uma pessoa dedi-
cada e muito carin-
hosa, tanto com sua 
família quanto com 

seus alunos e colegas de trabalho.
Nascida em 1961, em Curitiba, caçula de 8 

irmãos em uma família tradicional alemã, formou-
se em Engenharia Química pela UFPR e logo em 
seguida iniciou sua carreira como docente nesta  
instituição, com dedicação exclusiva. Obteve o  
título de doutora em Química em 1994 pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina e atuava na  
pesquisa na área de Bioinorgânica. 

Era conhecida por todos os alunos do De-
partamento, pois ministrava disciplinas de 
Química Inorgânica nos primeiros períodos do  
curso. Sua paixão pela Química cativava todos a 
seu redor, sem dúvida deixará saudades e boas re-
cordações no coração de todos.

A Professora Sueli orientava diversos alunos 
de graduação e pós-graduação, entre eles, a mes-
tranda Camila Wegermann, que fez um depoimento 
sobre os mais de 5 anos de convivência com ela: 
“Não me lembro de nenhum dia em que ela es-
tivesse impaciente ou desanimada para atender seus 
alunos. Sempre muito alegre, compreensiva e dedi-
cada ao seu trabalho e às pessoas que com ela con-

viviam. Com muita ética e respeito, a considero um 
exemplo de pessoa e de profissional a ser seguido. 
Sinto falta dela e espero poder levar adiante todo 
o conhecimento que ela sempre com muito carinho 
fazia questão de transmitir”.

A professora Sueli, sempre cativante, cultivou 
diversos amigos no ambiente de trabalho, como a 
professora Shirley Nakagaki, conforme destacado 
no depoimento a seguir “Sueli e eu nos conhecemos 
nos corredores do departamento de química há 20 
anos. Ela, como lhe era peculiar, sempre foi atencio-
sa e preocupada em saber se tudo estava bem, se eu 
já estava adaptada à cidade, se já conhecia os camin-
hos e as facilidades da cidade. Como boa curitibana, 
falou bastante e com orgulho daquela que também 
viria a ser a minha cidade, e a de muitos professores 
deste departamento, provavelmente para sempre. 
Ela gostava muito de Curitiba e tinha muito amor 
e carinho por essa cidade. Desde o começo tivemos 
uma grande empatia e nós duas, junto com a Pro-
fessora Stela, nos tornamos grandes amigas. Esta 
afinidade e amizade nos levou a trabalhar juntas, 
dividindo espaço de laboratório, temas de pesquisa, 
projetos, artigos, co-orientações de alunos de IC e 
pós-graduação, além das muitas viagens em con-
gressos e organização de eventos científicos. Foi 
uma parceria leve e plena, que tornavam as coisas 
mais fáceis e muito mais produtivas. Foram mais de 
10 anos.”

Com certeza, a Professora Sueli foi uma  
pessoa singular, que a sua maneira tocou a vida de 
todos e serve de inspiração para os futuros químicos 
e professores de química. 

por Guilherme A. Barbosa e Roger Gonçalves

Professora Sueli: um exemplo dedicação e otimismo
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ALUNO EM FOCO: Tem como objetivo mostar algu-
mas perspectivas e opniões de alguns alunos do Curso de 
Química da UFPR em relação às suas atividades de en-
sino e pesquisa.

EDUCAÇÃO EM QUÍMICA: Tem a proposta de apre-
sentar discussões e aspectos relevantes sobre a Educação 
em Química que vem sendo debatidos no país.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA: Mostra as novidades da 
ciência no Brasil e no mundo.

AGENDA E INFORMES: Eventos de interesse para a 
comunidade acadêmica e informações pertinentes.

O Jornal do PET Química é uma publicação do  
Grupo PET Química da UFPR
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NOTA DO EDITOR

 Este informativo criado pelo grupo PET 
Química pretende se tornar um instrumento de divul-
gação sobre temáticas relevantes para a comunidade 
acadêmica do Departamento de Química da UFPR.

 O Jornal do PET Química, com uma perio-
dicidade semestral é um espaço para que alunos e 
professores do Curso de Graduação e Pós-Graduação 
em Química possam divulgar suas opiniões sobre 
pesquisa, ensino e extensão e seus interesses e per-
spectivas acadêmicas.

 Em cada número, o leitor e a leitora encon-
trarão as seções “Professor em Foco”, “Aluno em 
Foco”, “Educação em Química”, Ciência e Tecnolo-
gia” e “Agendas e Informes”.

 
 Na seção Aluno em Foco entrevistamos a 
aluna de graduação em Química, Estrela Mariana 
Steinkirch, que participou do programa Ciência Sem 
Fronteiras.

 Na seção Ciência & Tecnologia apresenta-
mos os mais recentes ganhadores do Prêmio Nobel 
em Química, Robert Leftkowitz e Brian Kobilka.
 
 Na seção Educação em Química destacamos 
a obrigatoriedade  do ensino de LIBRAS na forma-
ção de professores.

 Na seção Professor em Foco a presentamos a 
entrevista com a nova Professora Contratada da área 
de Físico-Química, Profa. Dra. Elisa Orth.

 Na seção Assuntos Diversos destacamos os 
diversoso auxílios e programas para ajuda estudantil 
disponíveis na UFPR.
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Entrevista com a aluna Estrela Steinkirch

Nesta edição do ALUNO EM FOCO a entrevista 
foi realizada com a graduanda Estrela Steinkirch, do Cur-
so de Química da UFPR. Ela participou do Programa do 
Governo Federal Ciência sem Fronteiras e morou 6 meses 
em Portugal.

1. Por que você se inscreveu no CSF?
Foi uma grande oportunidade de fazer intercâmbio 

em outro país e com pesquisa científica. A escolha do país 
e da Universidade foi feita principalmente pela área de 
interesse de investigação e pelo professor orientador.

2. Quais foram as principais contribuições dessa ex-
periência na sua vida pessoal e acadêmica?

Aprender uma metodologia nova em um grupo de 
pesquisa de destaque europeu foi excelente. Ter  que se 
virar sozinha em um país diferente, as amizades criadas e 
o contato com estudantes de outros países e culturas tam-
bém foram de grande crescimento pessoal.

3.  Quais foram as maiores dificuldades?
A saudade de amigos e da família foi complicada, 

mas a gente acaba se acostumando. Ser estrangeiro é se 
sentir diferente dos outros. O medo de ser julgado pela 
nacionalidade existe e há a preocupação de não fazer nada 
errado, de não deixar uma má impressão. Não fui vítima 
de preconceito aqui, provavelmente por Coimbra ser uma 
cidade acostumada com estrangeiros.

4. Quais atividades você desempenhava na Universi-
dade de Coimbra?

Fiz somente uma disciplina aqui, de síntese química, 
de 4 horas semanais, com aulas teóricas e teórico-práticas 
(aula de exercícios). Dediquei-me mais ao meu projeto de 
pesquisa, ”Caracterização de peptídeos através da RMN”, 
no grupo de investigação Biofísica Química de Proteínas, 
sob orientação do Professor Rui Manuel Meireles Brito. 
Mas a Universidade de Coimbra oferece diversas ativi-
dades, como visitas guiadas aos museus da Universidade, 

curso de idiomas gratuitos, etc.

5. Quais foram as principais diferenças que você per-
cebeu entre o ensino de Portugal e o do Brasil?

O curso de Bacharelado em Química da Universi-
dade de Coimbra é de apenas 6 semestres e para a modali-
dade de licenciatura é necessário fazer o mestrado na área.  
A Universidade é antiga (tem mais de 700 anos) e alguns 
laboratórios podem não parecer muito atrativos, mas a 
disponibilidade de equipamentos e acessórios modernos 
são impressionantes. 

A Universidade de Coimbra recebe muitos alunos 
de mobilidade acadêmica (inclusive muitos brasileiros) 
e a organização da Divisão de Relações Internacionais 
(DRI) é excelente. O atendimento é rápido, esclarecedor e 
também organizam eventos para os intercambistas, como 
passeios à Universidade e à cidade, etc. Também há uma 
plataforma online de apoio aos estudantes, com horários 
das disciplinas, provas, material dos professores, avisos, 
etc. 

6. Quais são as suas expectativas profissionais daqui 
pra frente?

A ideia é aplicar na UFPR a metodologia aprendida 
no exterior, pois é uma área pouco explorada ainda, mas 
com grandes perspectivas.

 por Bárbara Razaboni e Gisa Dacorégio

 Entrevista realizada em : 22/10/2012
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A obrigatoriedade do ensino de LIBRAS 
nos cursos de formação de docentes

O que vem a ser LIBRAS? Trata-se da Língua 
Brasileira de Sinais que é uma das formas pelas quais a 
pessoa surda pode manifestar sua cultura, compreender 
e interagir com o mundo e expressar suas experiências 
visuais. A LIBRAS foi por muito tempo desprestigiada, 
ficando assim o seu uso restrito ao convívio de surdos, 
como associações e pontos de encontros. Comumente 
apenas familiares de surdos a aprendiam a para a comu-
nicação com seus entes.

Como consta em nossa constituição, um dos direi-
tos fundamentais a ser garantido ao cidadão brasileiro é 
o da educação. Sendo assim não podemos deixar que os 
deficientes auditivos, e nenhum outro tipo de deficiente 
seja excluído desta possibilidade.

No Brasil atualmente a quantidade de professo-
res de nível superior capacitados para lecionar para tais 
alunos é ínfima. Por isso em 2005 com o decreto 5626 
de 22 de dezembro o Ministério da Educação determina 
que os alunos que se formarem em cursos de licencia-
tura devem estar preparados para ensinar portadores de 
deficiência auditiva, ou seja, a LIBRAS deve se tornar 
disciplina obrigatória nas grades curriculares dos cursos 
de formação de professores em nosso país.

Muitas universidades ainda estão se adaptando 
à demanda do Ministério da Educação, porém algu-
mas estão tendo problemas para encontrar profissionais 
qualificados para ministrar a disciplina, pois para poder 
ministrar a disciplina é preciso passar por um teste de 
proficiência feito pelo ministério da Educação, o Pro-

LIBRAS.
Há também o caso das universidades nas quais 

apesar de todas as dificuldades os professores foram 
contratados, mas não há procura por tal disciplina, min-
istrada por enquanto com caráter optativo, por parte dos 
alunos.

Independentemente das dificuldades presentes 
para a implementação efetiva deste decreto, um fato 
importante é que ele representa um grande avanço na 
formação dos docentes capazes de efetuar a inclusão dos 
deficientes auditivos em suas aulas de maneira a fazer 
com que desde a educação básica até a superior cada 
vez mais pessoas possam ter acesso e serem incluídas 
na sociedade de maneira efetiva, e não apenas viver à 
sua periferia.

Resta saber se haverá a devida fiscalização para 
que este não seja mais um decreto que não fique esque-
cido, pois se não houver pressão para a implantação do 
ensino de LIBRAS e consequente inclusão dos deficien-
tes auditivos no ensino brasileiro tal decreto não passará 
de um pedaço de papel sem valor.

Se você se interessou e gostaria de cursar a lingua-
gem Brasileira de Sinais procure a disciplina correspon-
dente no próximo 
semestre letivo 
durante o período 
de matrículas, a 
UFPR já está ofe-
recendo a discip-
lina de LIBRAS 
como optativa a 
todos os cursos de 
licenciatura.

Decreto 5626 de 22 de dezembro de 2005 completo: 
http://www.dicionariolibras.com.br/website/artigo.asp?
cod=124&idi=1&moe=6&id=784

 por João Felipe Stival
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Nobel de Química 2012 vai para  
estudos sobre receptores de célula

O premio Nobel foi criado em 1985 por Alfred No-
bel, inventor da dinamite. Este prêmio foi atribuído pela 
primeira vez em1901.

Em 2012, o premio Nobel da química foi atribuído 
aos norte americanos Robert J. Lefkowitz e Brian K. Ko-
bilka pelos “estudos sobre receptores acoplados a proteína 
G”. A importância desse estudo é que durante muito tempo 
foi um mistério de como é que as células conseguiam sen-
tir o ambiente que as rodeava. Porém, os cientistas sabiam 
que hormônios, como a adrenalina, têm efeitos poderosos 
e suspeitavam que a superfície da célula continha algum 
tipo de receptor, mas como tudo isso funcionava foi um 
mistério que durou grande parte do século XX.

Na década de 60, Lefkowitz agrupou um isótopo 
iodino a vários hormônios e, graças à radiação, conseguiu 
revelar alguns receptores, entre eles o da adrenalina. Com 
isso, conseguiu extrair o receptor da parede da célula e 
obteve, pela primeira vez, uma compreensão de seu fun-
cionamento.

O próximo avanço na compreensão desses recep-
tores veio a acontecer na década de 80, quando Kobilka, 
novo nessa pesquisa, aceita a proposta de isolar o gene 
que codifica um grande receptor do genoma humano. Ele 
conseguiu alcançar seu objetivo permitindo que os inves-
tigadores analisassem o gene e descobrissem que esse 
receptor é bem semelhante ao que temos em nosso olho 
captando a luz. Com isso foi possível concluir que existe 
uma família de receptores que funcionam da mesma ma-
neira e a eles foi dado o nome de receptores acoplados à 
proteína G.

Em 2011 foi alcançado um novo patamar quando 
Kobilka e sua equipe conseguiram capturas a imagem de 
um receptor de adrenalina, no momento exato em que era 
ativado por um hormônio e envia um sinal á a célula. Essa 
imagem teve tamanha importância que o comitê Nobel 
ressaltou: “é uma obra-prima molecular e resultado de 
décadas de investigação”. 

Sven Lidin, professor de química inorgânica na 
universidade de Lund e presidente do comitê disse, em 
entrevista coletiva, que a descoberta foi fundamental no 
desenvolvimento de pesquisas médicas. “Saber o que eles 

parecem e como funcionam vai nos fornecer as ferramen-
tas para fazer remédios com menos efeitos colaterais”, 
afirmou.

Robert J. Lefkowitz nasceu em Nova Iorque em 
1943, licenciou-se em medicina em 1966 na Universidade 
de Columbia e é hoje pesquisador do Howard Hughes 
Medical Institute e professor de medicina e de bioquímica 
no Duke University Medical Centern, nos EUA. Brian K. 
Kobilka nasceu em 1955 em Little Falls, EUA. Licen-
ciou-se em medicina em 1981 pela Universidade de Yale 
e é hoje professor de medicina, e de Fisiologia molecular 
e celular na Universidade de Stanford.

Os dois receberão uma importância de oito milhões 
de coroas suecas (aproximadamente 2,4 milhões de reais) 
que será entregue em uma cerimônia formal em Estocol-
mo a ser realizada no dia 10 de dezembro, aniversário de 
morte do fundador dos prêmios Nobel, Alfred Nobel.

Para mais informações acesse: http://veja.abril.com.br/
noticia/ciencia/estudo-sobre-receptores-ganha-premio-
nobel-de-quimica

 por Felipe Sikora
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Entrevista com a Profa. Dra. Elisa Orth

 Nesta edição do PROFESSOR EM FOCO foi re-
alizada uma entrevista com a professora Elisa S. Orth, do 
Departamento de Química da UFPR.

1. Qual a sua formação acadêmica?
Sou bacharel em Química pela Universidade Fed-

eral de Santa Catarina (UFSC). Realizei meu mestrado e 
doutorado (2008-2011) na UFSC. Ainda no segundo se-
mestre de 2011 fiz pós-doutorado aqui na DQUI-UFPR, 
até minha contratação como professora no DQUI (Mar-
ço/2012).

2. Qual a sua experiência profissional na área do en-
sino em Química?

Durante meu mestrado e doutorado tive muito con-
tato com a área de ensino, pois realizei estágio de docência 
e auxiliei meu orientador ministrar algumas disciplinas. 
No pós-doutorado, ministrei integralmente uma discipli-
na e atualmente ministro diversas disciplinas de Química 
Geral e Físico-Química.

3. Quais são seus interesses no âmbito do ensino, da 
pesquisa e da extensão no DQUI?

No âmbito da pesquisa, espero consolidar a área de 
físico-química orgânica no DQUI e aplicar as potenciali-
dades da catálise, principalmente no desenvolvimento de 
enzimas artificiais e também atuar na área de nanomate-
riais. Na área de ensino e extensão, espero engajar a pes-
quisa no ensino e desmitificar a físico-química, a fim de 
atrair mais alunos para esta área, um alicerce na química e 
na ciência em geral. A química em geral tem que ser des-
mistificada, tornando-a mais acessível, tanto na graduação 
como no ensino médio. Um dos meus maiores interesses 
nesse sentido é propagar o conhecimento, fundamentar 
sua importância, instigar a curiosidade/interesse e incitar 
futuras investigações científicas. A sabedoria é uma das 
maiores virtudes, norteadora de grandes progressos, para 
um indivíduo, uma sociedade, um país e um mundo mel-
hor. Citando Einstein “Toda a nossa ciência, comparada 
com a realidade, é primitiva e infantil –e, no entanto, é a 
coisa mais preciosa que temos.”

4. Quais são as linhas de pesquisa que desenvolve atu-
almente? O que o levou a escolher esse estudo?

Atuo nas linhas de pesquisa de físico-química 
orgânica, catálise e estudos cinéticos, modelagem de siste-
mas de interesse biológico e design de enzimas artificias 
e obtenção de materiais nanoestruturados diferenciados e 
suas aplicações. Acredito que essas linhas são estratégicas 

no desenvolvimento científico-tecnológico do país.

5. Quais os objetivos e os campos de aplicação de suas 
pesquisas?

Os objetivos da minha pesquisa envolvem estudar 
proeminentes sistemas catalíticos que modelem processos 
biologicamente importantes e projetar enzimas artificiais 
e novos nanomateriais catalíticos com propriedades dife-
renciadas. Esses materiais podem permear aplicação na 
terapia genética, detoxificação química, desenvolvimento 
de sensores e otimização de processos industriais. A ca-
tálise representa uma promissora ferramenta na solução 
de diversos problemas, como desenvolvimento susten-
tável, curas de doenças, obtenção de combustíveis de fon-
tes renováveis, de novos fármacos, entre outros. O que 
se espera é imitar como as enzimas atuam, compreendê-
las e projetar suas eficientes funcionalidades em sistemas 
catalíticos sintéticos (artificiais) para após aplicá-los em 
diferentes processos. 

6. Quais são as técnicas de pesquisa e análise utilizadas 
nos seus trabalhos?

Uma das etapas mais importantes é acompanhar 
as reações e que fatores as influenciam, usualmente feito 
por espectrofotometria UV-Vis. É fundamental também 
caracterizar intermediários e produtos reacionais, o que 
pode ser feito por ressonância magnética nuclear e es-
pectrometria de massa. É como se fosse “pescar” espé-
cies importantes na reação e caracterizá-lo, ou seja, como 
“tirar fotos” das etapas da reação, que após compiladas, 
conseguem “contar a historia mais fielmente” de como a 
reação realmente ocorre. Outra etapa envolvida nos meus 
trabalhos é a obtenção do sistema catalítico ou catalisa-
dor e caracterizá-lo, o que engloba sintetizar os substra-
tos, modificar quimicamente os polímeros, surfactantes, 
e outros nanomateriais, para melhorar seu desempenho 
catalítico. Por fim, espera-se realizar testes catalíticos 
com DNA plasmídico para avaliar o potencial das enzi-
mas artificiais propostas.

7. Quais alunos trabalham atualmente em seus proje-
tos?

Por enquanto, oriento dois alunos de IC: Thomas 
Golin e José G. L. Ferreira. Eles atuam no desenvolvi-
mento de processos catalíticos que modelam processos 
biológicos e detoxificação química. Co-oriento uma alu-
na de IC: Jéssica Eliza Fonseca, juntamente com o Prof. 
Aldo Zarbin na área nanomateriais.

 por Luize Zola e  Rayta Horta 

 Entrevista realizada em : 18/10/2012
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Eventos de Interesse até Dezembro/2012

AGOSTO

4th São Carlos Special Medicinal Chemistry Meeting
Data: 13 e 14 de agosto
Local: Instituto de Química de São Carlos / SP
Info: http://sancamedchem.iqsc.usp.br

4th Internacional IUPAC Conference on Green Chem-
istry
Data: 25 a 29 de agosto
Local: Foz do Iguaçu / PR
Info: www.congresscentral.com.br/sbq/ufscar/icgc4

SETEMBRO

III Brazil-Spain Workshop on Organic Chemistry 
Data: 03 a 05 de setembro
Local: Campinas / SP
Info: http://bswoc2012.galoa.com.br/node/15

IV Simpósio de Graduação e Pós-Graduação em 
Química
Data: 25 a 28 de setembro
Local: UEPG - Ponta Grossa / PR
Info: http://eventos.uepg.br/simposioquimica/2012

OUTUBRO

Simpósio Fluminense de Eletroquímica e Eletroanalíti-
ca
Data: 03 a 05 de outubro
Local: Rio de Janeiro
Info: http://www.sifee.uff.br

IX WPA - Workshop sobre Preparo de Amostras
Data: 23 a 26 de outubro
Local: Belo Horizonte / MG
Info: http://zeus.qui.ufmg.br/~ixwpa

32º Encontro de Debates sobre o Ensino de Química
Data: 18 e 19 de outubro
Local: UFRGS - Porto Alegre / RS
Info: http://www.ufrgs.br/edeq2012

NOVEMBRO

XIX Encontro de Química da Região Sul
Data: 07 a 09 de novembro
Local: Tubarão / SC
Info: http://sbqsul2012.galoa.com.br/node/15

Workshop em Física Molecular e Espectroscopia
Data: 11 a 14 de novembro
Local: Recife / PE
Info: http://www.ufpe.br/xwfme

DEZEMBRO

7ª Escola de Eletroquímica
Data: 02 a 08 de dezembro
Local: Instituto de Química - USP / SP
Info: http://www.usp.br/escoladeeletroquimica

4º Encontro sobre Selênio e Telúrio Brasil
Data: 03 a 06 de dezembro
Local: Torres / RG
Info: http://vai.la/2P9p

 por Tiago Wacheski
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Programa Ciência sem Fronteiras
 

O programa Ciência sem Fronteiras é uma inicia-
tiva dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) e do Ministério da Educação (MEC) que por 
meio de intercambio visa aperfeiçoar as áreas de ciência 
e tecnologia a partir de bolsas para graduação sanduíche, 
doutorado sanduíche e pleno, tecnologia entre outras. 
Alem disso, visa atrair cientistas do exterior para o Brasil 
com bolsas como: Pesquisador Visitante Especial (para 
cientistas renomados e lideres de grupos de pesquisa) e 
Bolsa Jovens Talentos (para jovens cientistas).

O programa possui a meta de disponibilizar 75 mil 
bolsas concedidas pelo governo federal e 26 mil pela ini-
ciativa privada, em diversas modalidades, ate 2015. As 
áreas de interesse são: Engenharias e demais áreas tec-
nológicas; Ciências Exatas e da Terra; Biologia, Ciências 
Biomédicas e da Saúde; Computação e Tecnologias da In-
formação; Tecnologia Aeroespacial; Fármacos; Produção 
Agrícola Sustentável; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; 
Energias Renováveis; Tecnologia Mineral; Biotecnolo-
gia; Nanotecnologia e Novos Materiais; Tecnologias de 
Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; Biodivers-
idade e Bioprospecção; Ciências do Mar; Indústria Criati-
va (voltada a produtos e processos para desenvolvimento 
tecnológico e inovação); Novas Tecnologias de Engen-
haria Construtiva; Formação de Tecnólogos.

As bolsas são para diversos países como Alemanha, 
Austrália, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, Estados Uni-
dos, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Reino 
Unido e outros países (para pós-graduação).

Para cada modalidade de bolsa há condições dife-
renciadas:

• Graduação:
Podendo durar de 12 a 15 meses o candidato deve 

ser brasileiro ou naturalizado, ter índice de rendimento 
acadêmico (IRA) acima de 6,0, apresentar no mínimo 600 
pontos no ENEM, estar matriculado em instituição de en-
sino superior no Brasil e ter concluído no mínimo 20 % do 
currículo da graduação.

• Tecnólogo:
Nesta modalidade o diferencial é que o aluno deve 

ter cursado no mínimo um semestre e no máximo no 
penúltimo além de mostrar habilidade no idioma do país.

• Treinamento no exterior:
Destinada a pesquisadores, especialistas e técnicos 

em atividades de aperfeiçoamento, reciclagem ou trein-
amento no exterior o candidato não pode ser aposentado, 
deve ter formação compatível e vinculo funcional com 
vaga da modalidade e ser brasileiro ou ter visto perman-
ente no Brasil.

• Doutorado Sanduíche:
A bolsa pode durar de 3 a 12 meses, sendo que o 

tempo total de duração do curso não pode ultrapassar 48 
meses (tempo de um doutorado regular). Esta pode ser 
requerida após o aceite da instituição no exterior. O can-
didato deve estar matriculado a pelo menos um ano no 
curso de Doutorado no Brasil assim como outros requisi-
tos mais específicos.

• Doutorado pleno:
Maior requisito é o aceite da instituição no exterior, 

alem disso, possui desempenho e potencial acadêmico 
comprovado. Somado ao fato de que o projeto não possa 
ser realizado pleno ou parcialmente no Brasil. A bolsa 
pode durar 48 meses.

• Pós-Doutorado:
Visa doutores que atuem em atividades de docência 

e pesquisa no Brasil. O objetivo é promover a capacita-
ção e a atualização dos cientistas brasileiros. A bolsa pode 
durar de 6 a 12 meses (com a possibilidade de ser pror-
rogado ate 24 meses).

De maneira geral os benefícios dados aos bolsistas 
são: mensalidade de bolsa, auxílio-instalação, passagens 
aéreas; seguro saúde.

E mais no link:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-pro-
grama
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