PROGRAMA DE BOLSAS NO EXTERIOR
1. Objetivo
A Fapesb através do Programa de Bolsas tem como objetivo o apoio à formação
científica por meio da concessão de bolsas nas modalidades de Iniciação
Científica, Mestrado, Mestrado Profissional, Doutorado e Pós-Doutorado,
visando respectivamente despertar no aluno do ensino superior a vocação pela
pesquisa, bem como o estímulo do pensar científico e da criatividade, além de
fortalecer os programas de pós-graduação, para ampliar e diversificar a base
científica no Estado.

Atualmente, com o apoio da Fundação, as instituições de ensino superior e os
centros de pesquisa, públicos ou particulares, localizados no Estado da Bahia,
que atendem aos requisitos das Normas Gerais da Fapesb contam com bolsas
de graduação e pós-graduação, o que tem permitido a Bahia avançar em ações
para formação de recursos humanos na Ciência, Tecnologia e Inovação.

Dentro desse contexto, o Programa de Bolsas para continuar avançando na
formação de pessoal, com alto nível de qualidade, pretende viabilizar a
mobilidade de seus pesquisadores promovendo a internacionalização no meio
científico, tecnológico e de inovação através da concessão de bolsas no
exterior.

2. Finalidade
A finalidade é fortalecer os programas de graduação e pós-graduação,
recomendados pela Capes, apoiando alunos residentes no Estado da Bahia para
realização de parte do estudo/pesquisa no exterior, contribuindo para o

desenvolvimento do projeto e possibilitando a conclusão de sua dissertação ou
tese a ser defendida no Brasil.

As bolsas concedidas podem ser individuais, vinculadas a projetos conjuntos de
pesquisa ou a parcerias universitárias. O projeto conjunto de pesquisa é
caracterizado pelo fomento a grupos de pesquisa, contemplando a mobilidade
de docentes e estudantes. Já as parcerias universitárias são acordos entre
universidades brasileiras e estrangeiras com o objetivo de promover o
intercâmbio de conhecimentos, com o reconhecimento mútuo de créditos e a
aproximação entre currículos.

3. Ementas das Modalidades
a. Iniciação Científica no exterior
Concede o apoio para realização de parte do estudo e/ou pesquisa no exterior,
iniciando o curso de graduação no país de origem, posteriormente realiza-se
um período no exterior, com conclusão do curso com retorno ao seu país.

b. Mestrado Sanduiche
Concede o apoio para realização de parte do estudo e/ou pesquisa no exterior,
iniciando o curso de mestrado no país de origem, posteriormente realiza-se um
período no exterior, com conclusão do curso com retorno ao seu país e defesa
da dissertação.
c. Doutorado Sanduiche
Concede o apoio para realização de parte do estudo e/ou pesquisa no exterior,
iniciando o curso de doutorado no país de origem, posteriormente realiza-se um

período no exterior, com conclusão do curso com retorno ao seu país e defesa
da tese.

d. Pós-Doutorado no exterior
Possibilita a capacitação e atualização de conhecimentos por meio de estágio e
desenvolvimento de projeto com conteúdo científico e tecnológico inovador, em
instituição no exterior.
4. Benefícios e valores
O valor concedido para as modalidades será de acordo com a tabela abaixo, no
qual estarão englobados: mensalidade, auxílio instalação, auxílio deslocamento,
destinado à aquisição de passagem aérea de ida e volta e auxílio para aquisição
de seguro saúde no exterior.
Caso o proponente desenvolva seus estudos em países com moedas diferentes
das descritas na tabela abaixo, será efetuada a conversão para a moeda do
referido país, tendo o dólar americano como referência.
TABELA DE VALORES PARA AS MODALIDADES NO EXTERIOR
MOEDA
MODALIDADE

Dólar
Americano

£

CAN

A$

¥

SEK

Coroa
Dinamarqu
esa
DKK

NOK

CHF

2.100,00

2.100,00

1.700,00

2.660,00

3.000,00

270.700,00

18.980,00

15.670,00

17.050,00

2.570,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.470,00

1.650,00

148.890.00

11.750,00

9.700,00

10.550,00

1.590,00

870,00

870,00

870,00

984,00

1.300,00

99.642,00

7.860,00

6.490,00

7.060,00

1.060,00

US$
Pós-Doutorado no
exterior
Doutorado Sanduiche
Mestrado Sanduiche
Iniciação Cientifica no
exterior

Euro
€

Libra

Dólar
Canadense

Dólar
Australiano

Iene

Coroa
Sueca

Coroa
Norueguesa

O beneficio concedido não exclui a possibilidade do proponente ser
contemplado por outras fontes de recurso para auxiliar o desenvolvimento de
sua pesquisa, exceto bolsa.

Franco
Suíço

5. Duração
Para bolsas de graduação no exterior a duração será de até 12 meses,
improrrogáveis.

Para bolsas de mestrado sanduiche a duração será de até 6(seis) meses,
condicionados a duração da bolsa de mestrado no país que, somadas, não
podem ultrapassar o limite de 24 meses.

Para bolsas de doutorado sanduiche a duração será de até 12(doze) meses,
condicionados a duração da bolsa de doutorado no país que, somadas, não
podem ultrapassar o limite de 48 meses.

Para bolsas de pós-doutorado no exterior a duração será de até 12 meses,
improrrogáveis.

