PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
TECNÓLOGO SANDUÍCHE NO CANADÁ
RETIFICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS
ACCC Nº 107/2011

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, vinculados,
respectivamente, ao Ministério da Educação – MEC e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação – MCTI, tornam pública a retificação dos subitens 10.4.1, 10.4.3, do item 10.5, do
item 12 e a inclusão do item 13.6 da Chamada Pública nº 107/2011, cujo extrato foi
publicado no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2012, seção 3, página 28, que passa
a ter a seguinte redação, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido
edital.
(...)
10. DA CONCESSÃO DA BOLSA
10.4 Serão concedidos também aos estudantes selecionados os seguintes benefícios:
10.4.1 Montante para despesas pessoais no valor de C$ 330,00 (trezentos e trinta dólares
canadenses) mensais;
(...)
10.4.3. Auxílio instalação no valor de US$ 1300,00 (mil e trezentos dólares americanos)
pagos no Brasil;
10.5 Nos casos em que a instituição canadense não ofereça alojamento e refeições incluídas
nos custos do aluno, serão pagos os custos referentes às taxas escolares e ainda será
concedida bolsa integral no valor de C$ 950,00 (novecentos e cinquenta dólares canadenses)
mensais;
(...)
12. DO CRONOGRAMA
Data

Atividade prevista

10 de janeiro a 02 de março de
2012

Prazo para a Instituiç ão da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica encaminhar o Acordo de
Adesão firmando a parceria.

02 de janeiro a 02 de março
de 2012

Inscrição dos estudantes no site do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do
Formulário de Inscrições, incluindo documento
comprobatório do teste de proficiência no idioma
inglês ou francês (conforme requisitos constantes nos
itens 3.1 do Inciso IV da Chamada Pública)
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05 a 09 de março de 2012

Prazo para homologação das inscrições pela
Instituição da Rede Federal de Educação Profissional
e Tecnológica no site do programa Ciência sem
Fronteiras.

03 de março de 2012

Última data para realização do teste de proficiência.
Testes realizados após essa data não serão
considerados e acarretarão, automaticamente, o
cancelamento da candidatura.

A partir de17 de abril de 2012

Divulgação dos resultados e Matrícula nas
instituições de ensino canadenses para o primeiro
semestre de 2012.

Junho a Agosto de 2012

Aperfeiçoamento no idioma

Setembro a Dezembro de 2012 Disciplinas Acadêmicas
Janeiro a Maio de 2013

Estágio de pesquisa ou inovação tecnológica em
indústria, centro de pesquisa ou laboratório da própria
instituição de ensino

13. DOS CASOS OMISSOS E DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(...)
13.6. É vedada a percepção cumulativa do apoio com outras modalidades de bolsas
destinadas a mesma finalidade, salvo no caso em que o candidato já tenha cumprido o
período de permanência no Brasil requerido por outros programas ou projetos financiados
por agência pública de fomento no exterior.

JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
Presidente da Capes

GLAUCIUS OLIVA
Presidente do CNPq
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