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EDITAL CONJUNTO PROGRAD/DRI Nº 01/2011

RETIFICAÇÃO

O Edital Conjunto PROGRAD/DRI Nº 01/2011 para seleção de discentes de graduação da UFVJM
para atendimento à Chamada Pública da CAPES nº 01/2011 para graduação sanduíche nos Estados
Unidos, no âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras, fica retificado conforme se segue:

No item 2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Onde se lê:
IV. Apresentar nota 79, no mínimo, no TOEFL/IBT Test;
Leia-se:
IV. Apresentar nota 79, no mínimo, no TOEFL/IBT Test. Caso o candidato ainda não possua a
pontuação exigida pela Capes, poderá apresentar o comprovante de inscrição para o TOEFL até
17/Out/2011, desde que o resultado do exame de proficiência em Ingles seja enviado até
16/Nov/2011. Também serão aceitos os testes de proficiência TOEFL Paper Based no mínimo 550 e
IELTS no mínimo 6.0.

No item 3- DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
Onde se lê:
c) Certificado referente ao TOEFL/IBT Test válido, com a nota mínima 79.
Leia-se:
c) Certificado referente ao TOEFL/IBT Test válido ou TOEFL paper Based ou IELTS, com notas
mínimas acima definidas. Para inscrição de candidaturas basta inscrição para o exame de
proficiencia, com posterior envio do resultado. Vide calendário exames TOEFL em
http://www.ets.org/toefl/ibt/register/centers_dates/

No item 4- DAS INSCRIÇÕES
Onde se lê:
4.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 12 a 25 setembro de 2011.
Leia-se:
4.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 12/Set a 17/Out de 2011.

No item 5- DA CLASSIFICAÇÃO
Onde se lê:
III - Estudante com maior pontuação no teste TOEFL/IBT Test.
Leia-se:
III - Estudante com maior pontuação % no teste TOEFL/IBT Test ou demais testes válidos.

No item 6- BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Onde se lê:
6.4 Nos casos em que a instituição americana não ofereça alojamento e refeições incluídas nos
custos do aluno, a CAPES arcará com os custos referentes às taxas escolares, e concederá bolsa
integral ao aluno no valor de US$ 1,800.00 (hum mil e oitocentos dólares mensais);
Leia-se:
6.4 Nos casos em que a instituição americana não ofereça alojamento e refeições incluídas nos
custos do aluno, a CAPES arcará com os custos referentes às taxas escolares, e concederá bolsa
integral ao aluno no valor de US$ 1,300.00 (hum mil e trezentos dólares mensais);

No item 9- DO CRONOGRAMA
Onde se lê:
Eventos

Período

Período de Inscrição

12 a 25 de setembro de 2011

Divulgação do resultado da seleção

28 de setembro de 2011

Inscrição dos estudantes no site da CAPES
mediante o preenchimento concomitante do
Formulário de Inscrições da CAPES e
Formulário de Inscrições do IIE.

26 de agosto a 30 de setembro
de 2011

Leia-se:
Eventos

Período

Período de Inscrição

12/Set a 17/Out de 2011

Divulgação do resultado da seleção

20 de Outubro de 2011

Inscrição dos estudantes no site da CAPES
mediante o preenchimento concomitante do
Formulário de Inscrições da CAPES e
Formulário de Inscrições do IIE.

26 de agosto a 20 de Outubro de 2011

Diamantina, 23 de setembro de 2011.

Prof. Valter Carvalho de Andrade Júnior
Pró-Reitor de Graduação

Prof.ª Orlanda Mabel Cordini de Rosa
Diretora de Relações Internacionais

