


PROGRAMA UNIGOU ACADEMIC INTERNSHIPS
UNIGOU REMOTE 2022/2023

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

comunicar a abertura das inscrições para o Programa UNIGOU Remote, em cooperação com

universidades e centros de pesquisas da República Tcheca, com início no primeiro semestre de

2023. As atividades serão conduzidas de forma remota, através de plataformas online e os

estudantes brasileiros poderão participar do UNIGOU Remote durante o período de férias de

verão no Brasil.

O Programa UNIGOU Remote contempla universitários que tenham interesse em ampliar seus

conhecimentos e experiências profissionais em sua áreas de formação, num contexto

acadêmico internacional. O programa terá duração de dois a três meses e a comunicação será

exclusivamente em Inglês.

O Programa UNIGOU Remote é apoiado pelas embaixadas do Brasil e da República Tcheca, bem

como pelo Ministério da Educação da República Tcheca, tendo como foco o estreitamento das

relações científicas e acadêmicos entre o Brasil e a República Tcheca, além do intercâmbio de

conhecimento, informação e cultura entre os dois países.

INSCRIÇÕES ABERTAS

É com especial satisfação que saúdo aqui as atividades do Instituto Tcheco-Brasileiro
para Cooperação Acadêmica (INCBAC). Estou seguro de que todas as formas de
cooperação internacional contribuirão para o desenvolvimento pessoal de cada
estudante e de cada uma de nossas Nações.

George Monteiro Prata, Embaixador do Brasil



SOBRE O PROGRAMA UNIGOU REMOTE

Inscrições: até 2 de Outubro

Período de atividades: Janeiro a Abril de 2023;

Duração: 2 a 3 meses;

Universidades parceiras: Czech Technical University in Prague, Charles University in Prague,

University of Life Sciences in Prague, Metropolitan University in Prague, Technical University in

Brno, Masaryk University in Brno, Mendel University in Brno, University of West Bohemia,

Technical University in Liberec, University of South Bohemia, University of Pardubice, University

of Hradec Králové, Palacky University Olomouc, Czech Academy of Sciences;

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

da Saúde, Pedagogia, Psicologia, Geografia, História, Ciências Sociais, Ciências Políticas,

Economia, Relações Internacionais, Marketing, Direito, Arquitetura, Música e Letras;

Requisitos: Ter fluência no idioma Inglês, haver completado, no mínimo, 2 anos do programa

de graduação na área do tópico em que se deseja participar, ter mais de 18 anos e cumprir com

possíveis requisitos técnicos adicionais de acordo com o tópico de interesse;

Quem pode se candidatar: Estudantes de graduação, mestrado e doutorado ou recém

formados;

Idioma do Programa: Inglês;

Como se candidatar: Acesse www.incbac.org, veja a lista de tópicos disponíveis, catalogados

de acordo com as áreas de estudos, e preencha o formulário online;

Processo Seletivo: Os candidatos serão selecionados através de avaliações online, análise de

currículos e cartas de motivação. 

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

Para maiores informações acesse a página 
www.incbac.org


