PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
GRADUAÇÃO-SANDUÍCHE BÉLGICA
RETIFICAÇÃO I
CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS/
CIUF- Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française
Nº 175/2013

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 seleção de bolsistas para graduação-sanduíche na Bélgica para
estudos em instituições de ensino superior representadas pelo CIUF- Conseil
Interuniversitaire de la Communauté Française no âmbito do Programa Ciência
sem Fronteiras, de acordo com as normas desta Chamada e a legislação aplicável à
matéria, em especial a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e ao Decreto nº 7.642,
de 13 de dezembro de 2011,torna pública a retificação do subitem 3.VII.2 da
Chamada Pública 175/2013, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União
de 15 de outubro de 2013, seção 3, página 13, que passa a ter nova redação,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens da referida Chamada.
(...)

3.VII.2 No caso de universidades do CIUF que oferecem cursos em língua inglesa: TOEFL
(Test of English as Foreign Language) na modalidade iBT (Internet Based Test), com no
mínimo 79 pontos ou na modalidade ITP (Institutional Testing Program), com no mínimo
550 pontos, IELTS (International EnglishTesting), com no mínimo 5.5 pontos em todas as
bandas, FCE (First Certificate in English), CAE (Cambridge English Advanced) e CPE
(Cambridge Proficiency English) com nível mínimo B2, realizados após 01 de dezembro de
2012.
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