PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
GRADUAÇÃO-SANDUÍCHE NOS EUA
ALTERAÇÃO I – CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS/
FULBRIGHT/NOVA/HBCUs
N º 143/2013
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, instituída como
Fundação Pública pela Lei nº. 8.405, de 09 de janeiro de 1992, modificada pela Lei nº.
11.502, de 11 de julho de 2007, regida pelo seu estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.692 de 2
de março de 2012, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPq criado por meio da Lei nº 1.310/1951 e que é regido segundo o disposto no Regimento
Interno aprovado por meio da Portaria nº 816/2002, vinculados, respectivamente, ao
Ministério da Educação – MEC e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI,
tornam pública a alteração dos subitens 6.3.1 e 11.1 e inclusão dos itens 6.3.1.1 e 6.3.1.2 na
Chamada Pública EUA Fulbright/NOVA/HBCU n° 143/2013, cujo extrato foi publicado no
Diário Oficial da União de 23 de maio de 2013, seção 3, página 24, que passam a ter nova
redação, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

(...)
6.3 Etapa 3 – Colocação dos Candidatos pelo Parceiro
6.3.1 Até a data limite estabelecida no item 11 – Cronograma (período de 01 a 30 de
setembro de 2013), todos os candidatos selecionados pela CAPES e pelo CNPq e
pertencentes aos grupos A, B, B1 e B2, deverão se inscrever, obrigatoriamente, em
formulário de inscrição disponibilizado no sítio http://www.iie.org/Programs/BrazilScientific-Mobility/Apply-Now, anexando em formato PDF (tamanho inferior a 1Mb) o
Histórico Escolar de Graduação atualizado em inglês. O histórico deve conter o nome do
curso, data do curso, notas recebidas e menções. Se o aluno for transferido de outra
Universidade, um histórico de cada Universidade frequentada deverá ser providenciado. A
versão em inglês poderá ser emitida pela Universidade brasileira do aluno (incluindo carimbo
e assinatura da Instituição), certificada ou juramentada:
a) O histórico escolar traduzido deverá ser assinado por um coordenador da
Universidade (coordenador do Ciência sem Fronteiras na Universidade ou
coordenador do curso do aluno ou servidor da secretaria).
b) As traduções certificadas, de custo mais baixo e válidas apenas para as
universidades dos EUA, podem ser obtidas em um dos escritórios do EducationUSA
relacionados no endereço http://educationusa-cienciasemfronteiras.org/traducoes/.
c) São aceitas também traduções realizadas por tradutores juramentados.
6.3.1.1. O não cumprimento dessa exigência acarretará o indeferimento da candidatura.
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6.3.1.2. O histórico escolar traduzido e assinado por um coordenador da Universidade,
certificado ou com tradução juramentada deverá ser encaminhado para o sítio
http://www.iie.org/Programs/Brazil-Scientific-Mobility/Apply-Now:
a) Grupo A e B2: período de 01 a 30 de setembro de 2013;
b) Grupo B e B1: até 31 de janeiro de 2014.
(...)

(...)
11 CRONOGRAMA
11.1 Cronograma do Programa para os Grupos A, B, B1 e B2
Período
De 23 de maio até 08 de julho
de 2013

De 23 de maio até 10 de julho
de 2013

De 04 de junho até 08 de julho
de 2013

De 15 de julho até 22 de julho
de 2013

De 29 a 31 de julho de 2013

De 05 de agosto a 30 de
setembro de 2013

Atividade prevista

Abertura do edital
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
Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do
“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
Fronteiras” e entrega de quem já tiver certificado de
proficiência em língua inglesa
Prazo para homologação das candidaturas préselecionadas pelas Instituições de Ensino Superior
(IES) ou Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica (IF) ou de Universidades ou
Faculdades de Tecnologia (FATEC)
Para os candidatos que desejem realizar o teste de
proficiência de língua inglesa TOEFL-ITP gratuito
seleção do local, data e hora no site
www.fulbright.org.br
Prazo para anexar no site da Comissão Fulbright,
www.fulbright.org.br, o resultado do teste de
proficiência do idioma TOEFL-iBT ou o TOEFL-ITP,
realizado fora do período de oferta gratuita indicado
neste Cronograma
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21 de agosto de 2013
De 10 de agosto até 31 de
agosto de 2013
A partir de 23 de setembro de
2013
Até 30 de setembro de 2013

De 01 a 30 de setembro de 2013

06 de dezembro de 2013
A partir de janeiro de 2014

Até 31 de janeiro de 2014

10 de janeiro de 2014
Março de 2014
30 de abril de 2014

Prazo para a comunicação parcial da aprovação ou
indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.
Período de realização do teste gratuito do TOEFL-ITP.
Divulgação pela Comissão Fulbright do resultado teste
gratuito TOEL-ITP no site www.fulbright.org.br.
Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de
recursos informando os candidatos deferidos e os
indeferidos.
Prazo para preenchimento completo e anexação dos
documentos obrigatórios dos Grupos A, B, B1 e B2 do
Common Application Form no sítio do IIE,
http://www.iie.org/Programs/Brazil-ScientificMobility/Apply-Now. Os candidatos ao Grupo A e B2
deverão, obrigatoriamente, anexar Histórico Escolar
traduzido e assinado por um coordenador da
Universidade, certificado ou com tradução juramentada
do Curso de Graduação ou de Graduação tecnológica
ou engenharias das Instituições de Educação
Profissional e Tecnológica (IF) ou de Universidades ou
Faculdades de Tecnologia (FATEC) atualizado.
Prazo para publicação da aprovação das candidaturas
pelo Programa Ciência sem Fronteiras, apenas com a
alocação nos EUA do Grupo A
Início das atividades no exterior do Grupo A
Para os candidatos dos Grupos B e B1, prazo para
atualização do Common Application Form no sítio do
IIE,
http://www.iie.org/Programs/Brazil-ScientificMobility/Apply-Now anexar Histórico Escolar
traduzido e assinado por um coordenador da
Universidade, certificado ou com tradução juramentada
do Curso de Graduação ou de Graduação tecnológica
ou engenharias das Instituições de Educação
Profissional e Tecnológica (IF) ou de Universidades ou
Faculdades de Tecnologia (FATEC) atualizado.
Prazo para publicação da alocação nos EUA dos
candidatos do Grupo B2.
Início das atividades no exterior em 2014 do grupo B2
Prazo para publicação da alocação nos EUA dos
candidatos dos Grupos B e B1

Julho de 2014

Início das atividades no exterior em 2014 do grupo B1

Agosto/setembro de 2014

Início das atividades no exterior em 2014 do grupo B

(...)
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
Presidente da Capes

GLAUCIUS OLIVA
Presidente do CNPq
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