MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Termo Aditivo Nº 02 ao Edital ARINTER Nº 03/2018, de 14 de setembro de 2018
PROGRAMA DE BOLSAS IFCE INTERNACIONAL
A ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (ARINTER) DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE), no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista a Resolução Nº 015, de 02 de março de 2012, do
Conselho Superior (CONSUP), torna público o Termo Aditivo Nº 02 ao Edital ARINTER Nº
03/2018, referente à pré-seleção de candidatos a bolsas para mobilidade acadêmica
discente no âmbito do Programa de Bolsas IFCE Internacional, Edição 2018, conforme
estabelecido abaixo:

1. Tendo em vista a ocorrência de eventuais problemas técnicos no sistema de inscrições
on-line do Programa de Bolsas IFCE Internacional, ficam prorrogadas as inscrições
para a pré-seleção de candidatos às bolsas do referido programa até às 16h00min do
dia 17 de setembro de 2018.
2. Alteram-se os itens 5.1 e 14 do Edital ARINTER Nº 03/2018, publicada em 03 de
setembro de 2018, conforme descrito a seguir:
Onde se lê:
5.1. As inscrições com a respectiva submissão eletrônica da documentação, conforme
estabelecida no item 5.4 deste edital, serão realizadas exclusivamente via internet, no
período de 04 de setembro até às 16h00min do dia 14 de setembro de 2018, no
seguinte endereço eletrônico http://arinter.ifce.edu.br/inscricao.php.
Leia-se:
5.1. As inscrições com a respectiva submissão eletrônica da documentação, conforme
estabelecida no item 5.4 deste edital, serão realizadas exclusivamente via internet, no
período de 04 de setembro até às 16h00min do dia 17 de setembro de 2018, no
seguinte endereço eletrônico http://arinter.ifce.edu.br/inscricao.php.
Onde se lê:
14. DO CRONOGRAMA
Data
04/09 a 14/09/2018

Atividades
Período de inscrição via internet (até as 16h00min do dia
14/09/2018)

17/09 a 27/09/2018

Período de análise das candidaturas apresentadas

27/09/2018

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo para
países de língua portuguesa e dos resultados da 1ª Fase e da 2ª
Fase do processo seletivo para países de língua estrangeira

28/09/2018

Apresentação de recursos relativos aos resultados preliminares

01/10/2018

Análise de recursos

02/10/2018

Resultado dos recursos

04/10/2018

Realização da 3ª Fase: aplicação do exame de proficiência para
candidatos a países de língua estrangeira. O exame ocorrerá
entre 14h00min e 17h00mim no Campus Fortaleza

08/10/2018

Divulgação do resultado da 3ª Fase – Exame de Proficiência

09/10/2018

Apresentação de recursos relativos à 3ª Fase

10/10/2018

Análise de recursos

11/10/2018

Resultado dos recursos

17/10/2018

Realização da 4ª Fase – Avaliação Oral de candidatos a países
de língua estrangeira

19/10/2018

Divulgação do resultado final da seleção

22/10 a 14/11/2018

Alocação dos selecionados nas instituições de ensino no exterior
e preparação da documentação necessária para matrícula

25/10/2018

Previsão para solicitação de pagamento da 1ª parcela da bolsa

15/11/2018

Prazo final para submissão de candidaturas e plano de estudos
perante as instituições receptoras

19/11 a 21/12/2018

Orientações pré-partida

Dezembro de 2018

Previsão para pagamento da 2ª parcela para intercambistas

1º ou 2º semestre
de 2019

Previsão para realização dos estudos no exterior

Leia-se:
14. DO CRONOGRAMA
Data
04/09 a 17/09/2018

Atividades
Período de inscrição via internet (até as 16h00min do dia
17/09/2018)

18/09 a 27/09/2018

Período de análise das candidaturas apresentadas

27/09/2018

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo para
países de língua portuguesa e dos resultados da 1ª Fase e da 2ª
Fase do processo seletivo para países de língua estrangeira

28/09/2018

Apresentação de recursos relativos aos resultados preliminares

01/10/2018

Análise de recursos

02/10/2018

Resultado dos recursos

04/10/2018

Realização da 3ª Fase: aplicação do exame de proficiência para
candidatos a países de língua estrangeira. O exame ocorrerá
entre 14h00min e 17h00mim no Campus Fortaleza

08/10/2018

Divulgação do resultado da 3ª Fase – Exame de Proficiência

09/10/2018

Apresentação de recursos relativos à 3ª Fase

10/10/2018

Análise de recursos

11/10/2018

Resultado dos recursos

17/10/2018

Realização da 4ª Fase – Avaliação Oral de candidatos a países
de língua estrangeira

19/10/2018

Divulgação do resultado final da seleção

22/10 a 14/11/2018

Alocação dos selecionados nas instituições de ensino no exterior
e preparação da documentação necessária para matrícula

25/10/2018

Previsão para solicitação de pagamento da 1ª parcela da bolsa

15/11/2018

Prazo final para submissão de candidaturas e plano de estudos
perante as instituições receptoras

19/11 a 21/12/2018

Orientações pré-partida

Dezembro de 2018

Previsão para pagamento da 2ª parcela para intercambistas

1º ou 2º semestre
de 2019

Previsão para realização dos estudos no exterior

As demais disposições do Edital ARINTER Nº 03/2018 e dos seus termos aditivos
permanecem inalteradas.
Fortaleza, 14 de setembro de 2018.

Francisco Gutenberg Albuquerque Filho
Assessor de Relações Internacionais

