PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
GRADUAÇÃO SANDUÍCHE NA ITÁLIA
RETIFICAÇÃO II - CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS/ UNIBO/ UNIVERSIDADE DE BOLONHA / SECRETARIA
TÉCNICA
Nº_130/2012
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 suspensão dos efeitos da Retificação I, relativo ao subitem 11.1, mantendose inalterado os subitens 2.1.p, 3.1.I e 6.1.1 a), publicada no Diário Oficial da União, do dia
9 de janeiro de 2013, seção 3, página 31, retificam o subitens 3.1 V.2 e 11.1 e inclui o
subitem 3.1 V.5 na Chamada Pública Itália nº 130/2012, cujo extrato foi publicado no Diário
Oficial da União de 20 de novembro de 2012, seção 3, página 35 que passam a ter nova
redação, permanecendo inalterados demais itens e subitens do referido edital.
(...)
3.1
V.2 Os candidatos homologados pelas respectivas IES, que ainda não tenham atestado de
proficiência em língua italiana ou que não puderam participar das provas de proficiência Lato
sensu, na modalidade presencial (ProfLS), poderão realizar o teste de proficiência Lato sensu
na modalidade online (ProfLSonline) em uma Instituição de Ensino Superior Federal, que
receberá os candidatos de todas as demais IES do respectivo Estado da Federação. Os
candidatos deverão se inscrever junto aos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e do
Rio de Janeiro, que serão responsáveis por informar o local (IES Federal) e horário da
realização do teste para os candidatos inscritos. Poderá ser designada mais de uma IES
Federal como local de realização do teste de proficiência em língua italiana observando a
demanda de candidatos de cada Estado.
(...)
(...)
3.1
V.5 A inscrição e o pagamento da taxa, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais), são de
responsabilidade do candidato e deverão ser efetuadas junto aos Institutos Italianos de
Cultura de São Paulo e do Rio de Janeiro, no endereço eletrônico
http://www2.classics.unibo.it/exame/iscrizione.php, até o dia 7 de fevereiro de 2013.
a) O candidato só poderá realizar o teste na IES Federal responsável pelo respectivo Estado
onde se localiza sua Instituição de Ensino Superior.
b) Os candidatos serão informados do local (IES Federal responsável pelo Estado), data e
horário de realização do teste de proficiência, até o dia 19 de fevereiro de 2013, pelos
Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e do Rio de Janeiro.
c) O resultado do teste de proficiência será enviado para o e-mail dos candidatos, pelos
Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e do Rio de Janeiro, até o dia 12 de março de
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2013. Os candidatos deverão enviar o resultado do teste, por meio do Portal do Programa
Ciência sem Fronteiras, até o dia 26 de março de 2013.
(...)
(...)
11.1 Cronograma para início da bolsa a partir de agosto de 2013
Período
De 27 de novembro de 2012 a
25 de janeiro de 2013

Até 29 de janeiro de 2013

Até 26 de março de 2013

De 30 de janeiro a 13 de
fevereiro de 2013

23 e 24 de fevereiro de 2013

De 12 a 26 de março de 2013

Até 30 de abril de 2013

Até 30 de maio de 2013
A partir de final de agosto de
2013

Atividade prevista
Inscrição dos estudantes no Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras mediante o preenchimento do
“Formulário de Inscrições do Programa Ciência sem
Fronteiras”.
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
Prazo final para envio, exclusivamente via eletrônica,
do teste de proficiência do idioma válido para estudos
no exterior, por meio do Portal do Programa Ciência
sem Fronteiras, de acordo com item 3.V-Requisitos do
Candidato.
Prazo para homologação das candidaturas préselecionadas pelas IES.
Teste online de Proficiência em língua italiana, a ser
realizado em uma IES Federal, informada pelos
Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e do Rio
de Janeiro, para aplicação em cada Estado da
Federação.
Prazo para o candidato preencher o Formulário Online
da Universidade de Bolonha (Secretaria Técnica CSF
Itália).Opção para os candidatos que não dispunham do
teste de proficiência em língua italiana válido,
conforme item 3.V-Requisitos do Candidato.
Prazo para comunicação da aprovação ou do
indeferimento das candidaturas pelo Programa Ciência
sem Fronteiras.
Envio do termo de compromisso dos candidatos que
foram recomendados pelo Programa Ciência sem
Fronteiras.
Início das atividades no exterior.
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Presidente da Capes
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