PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
GRADUAÇÃO-SANDUÍCHE NA REGIÃO DE FLANDRES, BÉLGICA
RETIFICAÇÃO II - CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS/VLIR (Conselho interuniversitário Flamengo)
Nº 110/2012

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, o Ministério da Educação - MEC, o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, com o apoio do VLAAMSE
INTERUNIVERSITAIRE RAAD (VLIR), tornam pública a retificação dos itens 5.2.3, 7.3 e
13, e do Anexo I da Chamada Pública nº 110/2012, cuja retificação foi publicada no Diário
Oficial da União, de 29 de março de 2012, seção 3, página 19, que passam a ter a redação a
seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens da referida
chamada.
(...)

5.2.3
Caberá ao estudante inscrever-se na universidade flamenga de sua preferência,
conforme item 7.3, e caberá à CAPES, ao CNPq e ao VLIR confirmarem o aceite do
candidato por essa instituição, de acordo com:
a) a área de estudo;
b) a adequação do curso em andamento no Brasil com a oferta de cursos similares na nas
instituições flamengas da Bélgica; e
c) a oferta de vagas estabelecidas pelas instituições flamengas da Bélgica.
(...)

7.3 Concomitantemente, o candidato deverá solicitar sua inscrição, até 30 de abril, no curso
escolhido na universidade flamenga de sua preferência, listadas no Anexo I e divulgadas no
portal (em inglês) "Study in Flanders" (http://www.studyinflanders.be/en).
(...)
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O CRONOGRAMA
Período

Atividade prevista

De 15 de março a 16 de abril
de 2012

Prazo para envio do Acordo de Adesão pelas
Instituições de Ensino Superior que ainda não
firmaram a parceria com a CAPES e o CNPq no
Programa Ciência sem Fronteiras.
O Acordo deverá ser encaminhado para
adesao@cienciasemfronteiras.gov.br

De 27 de março a 30 de abril
de 2012

Inscrição dos estudantes no sítio do Programa
Ciência sem Fronteiras mediante o preenchimento do
“Formulário de Inscrições” do Programa Ciência sem
Fronteiras”.

De 27 de março a 30 de abril
de 2012

Prazo para inscrição dos estudantes na universidade
flamenga de preferência, listadas no Anexo I e
divulgadas no portal (em inglês) "Study in Flanders"
(http://www.studyinflanders.be/en).

De 02 a 08 de maio de 2012

Prazo para homologação das candidaturas préselecionadas pelas IES.

De 09 a 16 de maio de 2012

Prazo para seleção dos candidatos pelo Programa
Ciência sem Fronteiras.

Até 21 de maio de 2012

Prazo final para envio, exclusivamente via eletrônica,
do resultado do teste de proficiência do idioma, por
meio do Portal do Programa Ciência sem Fronteiras

Até 15 de junho de 2012

Prazo para comunicação da recomendação ou do
indeferimento das candidaturas pelo Programa
Ciência sem Fronteiras.

Até 30 de junho de 2012

Envio do termo de compromisso pelos candidatos
que foram recomendados pelo Programa Ciência sem
Fronteiras.

A partir de setembro de
2012

Início das atividades no exterior.

(...)
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Anexo I
Universidades da Comunidade Flamenga da Bélgica,
Membros do Conselho Interuniversitário Flamengo (VLIR)
Katholieke Universiteit Leuven
Naamsestraat 22
3000 Leuven
www.kuleuven.be
swb@kuleuven.be
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
www.vrijeuniversiteitbrussel.be
Jacqueline.Couder@vub.ac.be
Universiteit Antwerpen
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
www.ua.ac.be
international@ua.ac.be
Katholieke Universiteit Brussel
Warmoesberg 26
1000 Brussel
www.hubrussel.be
jan.dierick@hubrussel.be
Universiteit Hasselt
Campus Diepenbeek
Agoralaan 17
3095 Diepenbeek
www.uhasselt.be
liesbeth.oeyen@uhasselt.be
Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
www.ugent.be
Nancy.Terryn@UGent.be
(...)
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
Presidente da Capes

GLAUCIUS OLIVA
Presidente do CNPq
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