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O Programa UNIGOU Academic Internships se trata de um programa desempenhado pelo Instituto Tcheco-
Brasileiro para Cooperação Acadêmica (INCBAC), que foi estabelecido com o objetivo de estreitar as 
relações acadêmicas e culturais entre o Brasil e a República Tcheca.  
 
O Programa UNIGOU Academic Internships é estabelecido em cooperação com a Czech Technical University 
in Prague, Charles University in Prague, University of West Bohemia in Pilsen, University of Economics in 
Prague, Technical University in Liberec, Technical University in Brno e MemBrain Research Center. Estas 
instituições  figuram entre umas das mais tradicionais e conceituadas instituições de ensino superior e 
pesquisa da Europa. 
  
Os centros de pesquisa destas universidades disponibilizam de projetos acadêmicos de curta duração (8 a 
11 semanas) para que estudantes brasileiros das universidades participantes do programa atuem em 
projetos em suas áreas de graduação. Os estudantes selecionados se tornam membros oficiais do 
instituto/departamento tcheco durante o período em que desenvolvem os projetos. Os projetos são 
tipicamente desenvolvidos durante o período de recesso de verão no Brasil, quando é inverno na República 
Tcheca. 
 

1 – ÁREAS DE INTERESSE: 

 Engenharias 

 Física 

 Química 

 Biologia 

 Economia 

 Literatura 

 História 

 Ciências Sociais 

2 – REQUERIMENTOS: 

 Inglês fluente  

 Mínimo de 2 anos de graduação completos 

 Disponibilidade para estar na República Tcheca por, no mínimo, 8 semanas. 

 Estar regularmente matriculado (ou ser graduado) em uma das universidades brasileiras participantes.  

 Requisitos adicionais de acordo com o projeto 

3 – O PROGRAMA INCLUI: 

 Inscrição na universidade/centro de pesquisa 

 Acomodação na residência universitária durante o período do projeto 

 Acesso aos restaurantes universitários  

 Cartão para acesso ilimitado ao transporte público na cidade em que desenvolve o projeto  

4 – O PROGRAMA NÃO INCLUI:  

 Passagem aérea para a República Tcheca 

 Seguro de saúde  

http://www.unigou.org/


5 – CANDIDATURA: 

Os estudantes interessados em participar do Programa UNIGOU Academic Internships devem verificar a 

lista de projetos e se inscrever através do endereço: www.unigou.org 

6 – SELEÇÃO: 

Os candidatos são selecionados de acordo com a análise dos currículos (em inglês) e de entrevistas em 
inglês e em português. A fluência no idioma é atestada durante as entrevistas. 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

O programa UNIGOU não dispõe de auxílios financeiros aos estudantes participantes. Este programa se 
trata de uma iniciativa por parte de pesquisadores tchecos e brasileiros com o intuito de estreitar as 
relações acadêmicas, científicas e culturais entre ambos os países, não sendo, portanto, diretamente 
financiado por entidades governamentais ou privadas.  

Os estudantes brasileiros que participam do programa são oficialmente registrados nas instituições de 
ensino e pesquisa, o que lhes permite uma série de benefícios que resultam em consideravel redução de 
custos relativos ao intercâmbio.     

UNIGOU encoraja todos os estudantes a procurar por meios de auxílio financeiro e está inteiramente à 
disposição para auxiliar com informações e documentos requeridos por agências financiadoras.  
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Institute of Czech-Brazilian Academic Cooperation   
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