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O Instituto Tcheco-Brasileiro para Cooperação Acadêmica (INCBAC) tem a satisfação de 

comunicar a abertura das inscrições para o Programa UNIGOU de Estágios Acadêmicos em 

Universidades e Centros de Pesquisas da República Tcheca, com início no segundo 

semestre de 2017 e primeiro semestre de 2018. Os estudantes brasileiros poderão participar 

do UNIGOU durante o período de férias de verão no Brasil – quando é inverno na República 

Tcheca.   

Durante o UNIGOU, os estudantes integrarão equipes científicas em suas áreas de formação 

por um período entre 8 e 11 semanas. Os projetos serão desenvolvidos em departamentos 

tchecos e a comunicação será exclusivamente em Inglês. Ao final do Programa, os 

estudantes apresentarão à comunidade acadêmica os resultados obtidos durante 

o Programa.  

O Programa UNIGOU é apoiado pela Embaixada do Brasil em Praga e pelo Ministério da 

Educação da República Tcheca, tendo como foco o estreitamento das relações científicas 

entre o Brasil e a República Tcheca e o intercâmbio de conhecimento, informação e 

cultura entre os dois países. 

 

Programa UNIGOU de Estágios Acadêmicos 

República Tcheca 2017/2018 

Inscrições Abertas para Programa UNIGOU – Férias de Verão 2018 

Duração do Estágio: 8 a 11 semanas 



 
INSTITUTE OF CZECH-BRAZILIAN ACADEMIC COOPERATION, Jagellonská 1700/3, Prague 3, 13000, Czech Republic 

www.incbac.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para maiores informações acesse a página www.incbac.org ou entre em contato 

através do endereço eletrônico unigou@incbac.org 

Sobre o Programa UNIGOU de Estágios Acadêmicos  

 

 Inscrições: até 23 de Junho de 2017 

 Período de Estágio: Início em Setembro/Outubro de 2017 ou em Janeiro de 2018; 

 Duração do Estágio: Mínimo de 8 semanas e máximo de 11 semanas; 

 Universidades parceiras: Czech Technical University in Prague, Charles University 

in Prague, University of Economics in Prague, University of West Bohemia, 

Technical University in Liberec, Technical University in Brno, Mendel University in 

Brno, MemBrain Research Centre; 

 Áreas de Interesse: Engenharias, Química, Física, Matemática, Biologia, Ciências 

da Saúde, Pedagogia, Geografia, História, Ciências Sociais, Economia, Relações 

Internacionais, Marketing, Direito, Arquitetura, Música, Linguística e Literatura; 

 Requisitos para se candidatar: Ter fluência no idioma Inglês, haver completado, 

no mínimo, 2 anos do programa de graduação na área do projeto em que se 

deseja participar, ter mais de 18 anos e cumprir com possíveis requisitos técnicos 

adicionais de acordo com o projeto de interesse; 

 Idioma do Programa: Inglês; 

 Como se candidatar: Acesse www.incbac.org, veja a lista de projetos 

disponíveis, catalogados de acordo com as áreas de estudos, e preencha 

o formulário online; 

 Processo Seletivo: Os candidatos serão selecionados de acordo com a análise 

de currículos, cartas de motivação e entrevistas. A fluência em Inglês é atestada 

através de entrevista no idioma; 

O processo seletivo é contínuo e os projetos serão preenchidos à medida em 

que candidatos capazes forem selecionados. Portanto, os interessados são 

recomendados a não esperar a data limite para se candidatar ao programa; 
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