##ATO AVISO DE ALTERAÇÃO
I ALTERAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS MESTRADO PROFISSIONAL NOS EUA-FULBRIGHT-IIENº1/2013
Processo 23038.009969/2013 ‐ 47
##TEX 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 no
item 10 da Chamada Pública Programa Ciência sem Fronteiras Mestrado Profissional
nos EUA‐FULBRIGHT‐IIE n° 1/2013, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União
de 02 de dezembro 2013, seção 3, página 38.

(...)
10 CRONOGRAMA
Período

Atividade prevista
Período de inscrição dos candidatos e preenchimento
completo
do
On‐line
Application
Form,
https://apply.embark.com/student/iie/generic/10/,
incluindo documentos obrigatórios. Caso o resultado de

De 02 de dezembro de 2013 a
31 de janeiro de 2014

um ou mais testes exigidos no Edital (GRE e TOEFL iBT ou
IELTS) não esteja disponível até 31 de janeiro de 2014, o
candidato deverá obrigatoriamente anexar até essa data o
comprovante de realização do referido teste ou
testes. Imediatamente após o recebimento do resultado
do(s) teste(s), o candidato deverá enviá‐lo para
BSMPmasters@iie.org anexo à mensagem, com assunto
"TEST
SCORE
REPORT".
Não serão considerados resultados de teste(s) realizados
após 31 de janeiro de 2014.

A partir de 15 de março de
2014

Prazo para a comunicação do resultado parcial da
aprovação ou indeferimento das candidaturas pelo
CSF,

A partir de 15 de abril de 2014

Prazo para publicação da alocação e da aprovação final
das candidaturas pelo CSF.

10 dias corridos após a
publicação da aprovação final
das candidaturas pelo CSF

Prazo para apresentação de recurso.

Agosto/setembro de 2014
Maio/junho de 2016

Início das atividades no exterior.
Término das atividades no exterior para o curso de 21
meses de duração.

(...)
O referido itens passa a ter nova redação, permanecendo inalterados os demais
itens e subitens do referido edital.

##ASS JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
##CAR Presidente da CAPES
##ASS GLAUCIUS OLIVA
##CAR Presidente do CNPq
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