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em prédios já existentes, teve a oportu-
nidade de diversificar as abordagens do 
tema ao interagir diretamente com gru-
pos que desenvolvem trabalho semelhan-
te. “As pesquisas aqui são conectadas 
com empresas e trabalhamos para resol-
ver um problema real e atual. No momen-
to, pesquisamos práticas e materiais que, 
num futuro próximo, serão inseridos em 
várias residências inglesas.”

Além da oportunidade de desenvolver 
pesquisas com outros referenciais teó-
ricos e de campo, os intercâmbios para 
alunos de Iniciação Científica auxiliam na 
troca de experiências com pesquisadores 
dos mais diversos países, possibilitando 
conhecer novos métodos sobre temáti-
cas semelhantes, trazendo contribuições 
de impacto para a área em análise.

Professor do Instituto de Artes e Design 
(IAD) da UFJF, João Queiroz já desen-
volveu pesquisas de pós-doutorado em 
conjunto com colegas de diversas insti-
tuições estrangeiras e destaca a impor-
tância desses programas para a Iniciação 
Científica: “O intercâmbio, especialmente 
em universidades do exterior, é crucial 

As oportunidades de bolsas de in-
tercâmbio têm crescido nos últi-
mos anos e se transformaram em 

caminho importante para os alunos de 
Iniciação Científica diversificarem sua for-
mação, aprimorando suas investigações 
por meio de pesquisas bibliográficas, de 
campo e do acompanhamento de cursos. 
Na Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), a Pró-Reitoria de Pesquisa (Pro-
pesq) conta, atualmente, com seis pro-
gramas que auxiliam na capacitação dos 
alunos de graduação, atingindo até mes-
mo aqueles com pouca experiência em 
trabalhos de pesquisa. A busca pelo cer-
tificado de uma instituição estrangeira e 
o interesse em conhecer outras vertentes 
relativas às respectivas áreas de interesse 
tem incentivado alunos de todas as áreas 
a participar de programas de intercâm-
bio, a maioria com estadia entre seis me-
ses e um ano em instituições estrangeiras. 

É o caso de Júlia Mendes, aluna de Enge-
nharia Civil, que ingressou na Universida-
de de Brunel, no Reino Unido, por meio 
do programa Ciência sem Fronteiras. A 
estudante, que desenvolve pesquisa so-
bre a inserção de medidas sustentáveis 

para qualquer forma ou modalidade de 
desenvolvimento acadêmico, artístico, 
científico e filosófico, em qualquer área 
ou domínio de investigação”.

Além da oportunidade de continuar a 
desenvolver uma mesma linha de pes-
quisa em universidades de outros paí-
ses, alguns estudantes aproveitam o in-
tercâmbio para participar de estágios e 
conhecer novas práticas em seu campo 
de estudo, como aconteceu com Diego 
Assis. O estudante era estagiário no La-
boratório de Biologia Molecular e Celular 
do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 
da UFJF e aproveitou sua estadia na Itália 
para desenvolver uma área diferente de 
pesquisa, trabalhando com células-tron-
co tumorais. “Trabalhar em um labora-
tório antes do intercâmbio foi essencial 
porque já tinha conhecimento da vivên-
cia e da rotina de pesquisa. E foi essa ex-
periência, mesmo com linhas diferentes,  
que me ajudou na adaptação ao estágio 
aqui em Milão.”

Somente em 2012, 181 estudantes da 
UFJF saíram do Brasil, em convênios in-
ternacionais, para cerca de 15 países.
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