PROGRAMA JOVENS TALENTOS PARA A CIÊNCIA
INSTRUÇÕES GERAIS
Objetivo:

Concessão de 6.000 bolsas de estudos a estudantes que ingressaram este ano (1º
semestre) nas universidades federais e institutos federais de educação, ciência e
tecnologia, que serão selecionados por aprovação em prova específica elaborada
pela CAPES e o CNPq.

Requisitos para as instituições:

a) Emitir documento-resposta à CAPES associando-se ao Programa, até o dia 08
de março de 2012, indicando à CAPES o Coordenador da instituição que será
o responsável pela implementação do Programa. O documento deverá
conter os dados do Coordenador, tais como: nome, cargo, endereço,
telefone e e-mail de contato.
b) Preparar o espaço físico quando da realização das provas.
c) Colaborar com as agências na condução do Programa.

Requisitos para candidatura dos alunos:

Ser estudante de graduação, de qualquer área do conhecimento, que tenha
ingressado este ano em Universidades Federais ou em Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia.

Etapas de processo:
12 a 23 de março de 2012 – Inscrição dos estudantes por meio de formulário
eletrônico que estará disponível na página da CAPES. Os formulários devem ser
enviados à CAPES pela Pró-Reitoria ou pessoa ou órgão indicado pela IFES.
29 de abril de 2012 – Realização da Prova
A partir de agosto de 2012 – Início da implementação das bolsas
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Bolsas:

a) As bolsas terão duração de 12 meses, no valor de R$ 360,00.
b) Serão concedidas 6.000 bolsas de estudo que serão distribuídas às
Universidades e Institutos Federais, proporcionalmente ao número de
inscritos em cada instituição.
c) A expectativa é de que os bolsistas desse Programa estejam aptos após um
ano a passarem para as bolsas de Iniciação Científica, PIBID ou Programa
Ciência sem Fronteiras.

Seleção:

a) A seleção será feita por meio de prova de conhecimentos gerais, composta
por questões de múltipla escolha, a ser realizada na sede da instituição do
candidato.

b) As instituições ficarão responsáveis pela disponibilização dos espaços para a
realização da prova, cabendo ao MEC a definição quanto à logística para
aplicação das mesmas.

Acompanhamento do Programa:

A CAPES e o CNPq, ouvida as instituições, traçará programa de atividades e
acompanhamento em bolsistas em cada instituição.

Contato para dirimir dúvidas:
Quaisquer orientações sobre acesso, cadastramentos, dúvidas dos coordenadores
das instituições ou dos estudantes deverão ser dirimidas por meio do telefone:
0800616161.
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