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Apresentação
Este manual foi criado pelo Departamento de Expansão 

da Rede CsF, buscando ajudar estudantes interessados na  
nossa proposta, a entender o que são os Núcleos Rede CsF e 
como eles atuam. Esperamos ajudar!! 

O Departamento de Expansão é formado por:

Vem transformar o Brasil com a gente!!
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O que são os 
Núcleos Rede CsF?

• A Rede CsF
     

Primeiramente, apresentamos a vocês a Rede CsF: uma 
organização sem fins lucrativos criada e mantida por 
participantes do programa Ciência sem Fronteiras (CsF) e 
outros programas de mobilidade de todo o Brasil. 

A Rede, como carinhosamente nos referimos a ela, atua 
como um ambiente de integração para conectar e engajar 
participantes do programa Ciência sem Fronteiras e parceiros 
para desenvolver CTI&E como retorno ao investimento 
recebido do governo. 

Visamos aproveitar ao máximo o potencial dos alunos que 
fizeram intercâmbio nas melhores universidades de países 
desenvolvidos para atuar em mudanças concretas no âmbito 
universitário brasileiro. 

Mais informações em: http://www.redecsf.org/.

• Núcleos Rede CsF

Um núcleo nada mais é do que é um grupo de estudantes   
que já realizaram mobilidade acadêmica internacional ou tem 
vontade de realizá-la e desejam realizar projetos de impacto na 
sua universidade e comunidade local.  

O objetivo principal de um Núcleo Rede CsF é aplicar o 
conhecimento e experiências adquiridos no exterior a fim de 
ajudar no desenvolvimento da sociedade como um retorno do 
investimento recebido.
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O que são os 
Núcleos Rede CsF?

• Núcleos Rede CsF

Os projetos que cada núcleo executa podem variar de 
acordo com a realidade de cada universidade.

São projetos já realizados por núcleos existentes:

• Eventos para a comunidade acadêmica na forma de 
colóquios, palestras, workshops e encontros com temas 
voltados a internacionalização ou outros assuntos de 
interesse dos estudantes universitários.

•  Projetos voltados a comunidade, como feiras de ciências, 
palestras sobre intercâmbio ou sobre o ingresso na 
universidade, cursos de idiomas, cursos de curta de 
duração/ de verão sobre temas variados. 

 
• Reuniões periódicas com dirigentes da universidade a 

respeito de processos burocráticos relacionados a 
intercâmbio.

Não existe um limite para a atuação de cada núcleo. As 
ações irão depender da determinação e dedicação dos 
estudantes participantes.

Outros temas que geralmente envolvem as atividades do 
núcleos são: aproximação de indústrias/empresas, palestras 
remotas com pessoas no exterior, encontros sobre países de 
estadia e metodologias de ensino do exterior.
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Como criar um núcleo 
na sua universidade?

• Etapas

Cada universidade difere em relação a sua organização 
administrativa interna e processos burocráticos. Desse modo, 
listamos aqui algumas etapas do processo de criação de um 
núcleo, baseado nas experiências que outros núcleos já tiveram, 
para indicar por onde começar. Mas alertamos que os passos 
podem variar de acordo com a sua universidade. 

1. Entrar em contato com um representante do 
Departamento de Expansão da Rede CsF 
(expande@rede.org.br/ lais.souza@redecsf.org.br ) 
e registrar seu interesse em criar um núcleo. 

 
2. Marque uma reunião com outros estudantes interessados 

na sua universidade.
Um núcelo pode funcionar com poucas pessoas no começo, 

mas mais pessoas garantem um funcionamento melhor. Uma 
postagem no grupo do Facebook da sua universidade e divulgar 
boca a boca para estudantes que já fizeram intercâmbio são as 
melhores opções. Cartazes também podem ajudar. 

Esta etapa pode se mostrar um desafio enorme. Não se 
desespere! Juntar pessoas interessadas no tema é simples, mas 
fazer com que elas se comprometam com a causa e decidam 
compor um núcleo pode parecer uma responsabilidade muito 
grande para algumas delas. 
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Como criar um núcleo 
na sua universidade?

• Etapas

Na primeira reunião, explique o que é a Rede, como você 
ficou sabendo dela e qual a razão de se interessar por isso. 

Não tenha medo de transparecer incertezas ou 
empolgação, é normal no começo. Mas no futuro, sua 
motivação e determinação em continuar serão 
características que irão inspirar confiança em você.

Certifique-se de explicar que o núcleo funciona 
ocupando o mínimo possível do tempo de vocês, pois 
sabemos que todo mundo tem muitos afazeres. 

Justamente por isso, é extremamente importante, 
durante as reuniões, ser objetivo e não deixar a reunião se 
estender por mais de uma hora.

3. Conversem sobre as experiências de vocês e façam 
um brainstorming juntos

Essa é a hora que vocês conversam sobre as experiências 
de vocês no exterior ou aqui no Brasil, sobre as ideias e 
planos que têm. Tentem se conhecer, pois um grupo com 
objetivos alinhados irá trabalhar bem.

#ficaadica Por que não fazer as primeiras reuniões em 
um ambiente descontraído?

Registrem essas ideias em papel ou um documento 
online para não perdê-las. 
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Como criar um núcleo 
na sua universidade?

• Etapas

4. Marquem reuniões periódicas
Vejam um horário em comum para que vocês possam se 

reunir semanalmente ou a cada quinze dias para discutir suas 
ideias e começar a transformá-las em projetos. 

5. Conversem com o escritório de internacionalização 
responsável da sua universidade.

A partir do momento que vocês tiverem se organizado e 
conversado um pouco, marquem uma reunião com a sua 
unidade administrativa responsável pelos intercâmbios e 
assuntos relacionados. Apresentem-se como um grupo apoiado 
pela Rede CsF, mostrem as ideias já organizadas por vocês e 
contem que já existem núcleos em outras universidade do 
Brasil. Isso pode incentivar a universidade a dar apoio para 
vocês. (Nesse caso, solicite o nosso Termo de Convênio a um 
dos membros do Departamento de Expansão)

Aliás, conversem com todo mundo que possa parecer 
interessado na proposta. Conversem com alunos de pós 
graduação e professores que tenham experiência no exterior ou 
que possam se interessar pelo assunto e apresentem as ideias 
de vocês. O Núcleo é uma ótima oportunidade para fazer 
networking.

Pode ser necessário algum tempo para ganhar credibilidade 
com a universidade.  Não percam o entusiasmo e continuem a 
desenvolver suas ideias que o reconhecimento virá conforme 
vocês mostrarem resultados.
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Como criar um núcleo 
na sua universidade?

• Etapas

6. Criem uma página no facebook 
Isso dará mais visibilidade para o Núcleo de vocês. 

Passaremos as intruções sobre como obter o logo do seu 
núcleo e a formatação da página assim que vocês 
manifestarem interesse. 

O tema das postagens deverá ser definido por vocês, mas 
geralmente é relacionado a editais e programas variados de 
intercâmbio, notícias sobre CTI&E, depoimentos de quem já fez 
intercâmbio, entre outros. Sejam criativos e usem o bom senso!

5. Façam um planejamento e estabeleçam metas 
Tendo chegado até aqui, vocês devem estar fervilhando de 

ideias. Estabeleçam datas e comecem a planejar os passos para 
que suas ideias se concretizem. A partir de então, podemos 
chamar estas ideias de projetos. :)

6. Crie um ficheiro na nossa página do Trello
O Trello é uma plataforma digital que dispõe informaões de 

uma maneira organizada e prática. Atualmente, estamos 
transferindo a comunicação com os núcleos toda para cá.  A 
vantagem de manter o Trello atualizado é que é possível 
acompanhar as atividades de outros núcleos.

Entre no https://trello.com/b/1n3z5wTC/nucleos-rede-csf  
se cadastre e peça autorização para editar nosso documento.
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Como criar um núcleo 
na sua universidade?

• Agora, comecem a transformar o 
Brasil!

Ufa! Parece bastante coisa, mas em conjunto com 
pessoas interessadas, pode ser uma tarefa extremamente 
divertida e gratificante.

A qualquer momento do processo, participem dos 
encontros virtuais periódicos que realizamos pelo Hangouts e 
conversem com pessoas de outros núcleos do Brasil! Além de 
ser divertido conhecer pessoas de todo país, é muito 
inspirador ver o que cada núcleo está realizando e achar 
soluções pra os seus problemas com base nos desafios 
encontrados por cada um deles.

Participe também dos grupos do whatsapp e do Facebook 
que reúne representantes dos núcleos do Brasil inteiro, pois 
divulgaremos nossas reniões por lá.

Para mais informações, converse com um membro do 
Departamento de Expansão.
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Quais os núcleos que já 
existem?

Abaixo, as universidades que tem 
estudantes já transformando o Brasil: 

Relação de núcleos em processo de criação e já estabelecidos 
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Belo Horizonte/MG

Brasília/DF 

Caraguatuba/SP

Fortaleza/CE

Foz do Iguaçu/PR 

Governador Caladares/MG 

Itajaí/SC

Juiz de Fora/MG 

Manaus/AM 

Natal/RN

Pelotas/RS 

Recife/PE

Ribeirão Preto/SP

Rio Claro/SP 

Salvador/BA 

Santa Maria/RS 

São Carlos/SP 

Aracaju/SE 

São João del Rey/MG 

Teresina/PI 

Viçosa/MG

https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-Rede-CsF-Belo-Horizonte-388047528042834/?fref=ts
https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-Rede-CsF-Belo-Horizonte-388047528042834/?fref=ts
https://www.facebook.com/brasiliaredecsf/?fref=ts
https://www.facebook.com/brasiliaredecsf/?fref=ts
https://www.facebook.com/brasiliaredecsf/?fref=ts
https://www.facebook.com/NucleoCaraguaRedeCsF/?fref=ts
https://www.facebook.com/NucleoCaraguaRedeCsF/?fref=ts
https://www.facebook.com/nucleoredecsffortal/?fref=ts
https://www.facebook.com/nucleoredecsffortal/?fref=ts
https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-Rede-CsF-Governador-ValadaresMG-932869423472649/?fref=ts
https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-Rede-CsF-Governador-ValadaresMG-932869423472649/?fref=ts
https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-Rede-CsF-Governador-ValadaresMG-932869423472649/?fref=ts
https://www.facebook.com/nucleorede.csfjf?fref=ts
https://www.facebook.com/nucleorede.csfjf?fref=ts
https://www.facebook.com/nucleorede.csfjf?fref=ts
https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-Rede-CsF-ManausAM-1484891898501709/?fref=ts
https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-Rede-CsF-ManausAM-1484891898501709/?fref=ts
https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-Rede-CsF-ManausAM-1484891898501709/?fref=ts
https://www.facebook.com/redecsfnatal/?fref=ts
https://www.facebook.com/redecsfnatal/?fref=ts
https://www.facebook.com/nucleoredecsfrecife/?fref=ts
https://www.facebook.com/nucleoredecsfrecife/?fref=ts
https://www.facebook.com/www.redecsf.org/?fref=ts
https://www.facebook.com/www.redecsf.org/?fref=ts
https://www.facebook.com/redecsfrioclaro/?fref=ts
https://www.facebook.com/redecsfrioclaro/?fref=ts
https://www.facebook.com/redecsfrioclaro/?fref=ts
https://www.facebook.com/redecsf.santamaria/?fref=ts
https://www.facebook.com/redecsf.santamaria/?fref=ts
https://www.facebook.com/redecsf.santamaria/?fref=ts
https://www.facebook.com/Rede-CsF-N%C3%BAcleo-Aracaju-1685527421736538/?fref=ts
https://www.facebook.com/Rede-CsF-N%C3%BAcleo-Aracaju-1685527421736538/?fref=ts
https://www.facebook.com/Rede-CsF-N%C3%BAcleo-Aracaju-1685527421736538/?fref=ts
https://www.facebook.com/NucleoRedeCsFUFV/?fref=ts
https://www.facebook.com/NucleoRedeCsFUFV/?fref=ts



