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EDITAL Nº 102/2017
RETIFICAÇÃO DE PRAZOS DO EDITAL Nº 67/2017
PROCESSO Nº 23000.024114/2017-05
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições, resolve:

1º. RETIFICAR os prazos de inscrição, resultado, início e fim dos cursos relativos às Ofertas 4
e 5-2017, previstos na Tabela II do subitem 1.3 e nos subitens 1.1, 2.1.4 e 2.1.5 do Edital nº
67, de 19 de junho de 2017, referente ao processo seletivo visando à ocupação de vagas dos
cursos presenciais de língua inglesa ofertados pelos Núcleos de Línguas (NucLi-IsF) das
universidades federais credenciadas no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF),
publicado no Diário Oficial da União nº 116, de 20 de junho de 2017, Seção 3, p. 50, conforme
disposto a seguir:
Onde se lê: “1.1 Os NucLi-IsF das universidades credenciadas ao Programa IsF poderão
ofertar, até 16 de dezembro de 2017, cursos presenciais extensivos e intensivos (de imersão)
de língua inglesa no âmbito do IsF-Inglês, organizados com foco no desenvolvimento de
habilidades linguísticas para internacionalização – inglês para fins acadêmicos – e na
preparação para os diversos exames de proficiência linguística em inglês, bem como cursos
de língua geral para nível iniciante pelo My English Online (MEO), conforme o perfil específico
de cada universidade e o disposto neste Edital”.
Leia-se: “1.1 Os NucLi-IsF das universidades credenciadas ao Programa IsF poderão ofertar,
até 23 de dezembro de 2017, cursos presenciais extensivos e intensivos (de imersão) de
língua inglesa no âmbito do IsF-Inglês, organizados com foco no desenvolvimento de
habilidades linguísticas para internacionalização – inglês para fins acadêmicos – e na
preparação para os diversos exames de proficiência linguística em inglês, bem como cursos
de língua geral para nível iniciante pelo My English Online (MEO), conforme o perfil específico
de cada universidade e o disposto neste Edital”.
Onde se lê: “1.3 (...)
TABELA II - CRONOGRAMA DAS OFERTAS 1 A 5-2017 (IsF-Inglês)
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OFERTA

1/2017
20 de junho a
4 de julho

2/2017
24 de julho a 2
de agosto

3/2017
28 de agosto a 4
de setembro

RESULTADO

6 de julho

07 de agosto

11 de setembro

INÍCIO DOS
CURSOS

10 de julho

14 de agosto

18 de setembro

INSCRIÇÕES

4/2017
2 a 9 de
outubro
16 de
outubro
23 de
outubro

5/2017
30 de outubro a 7
de novembro
10 de novembro
20 de novembro

Leia-se: “1.3 (...)

TABELA II - CRONOGRAMA DAS OFERTAS 1 A 5-2017 (IsF-Inglês)
OFERTA
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
5/2017
2 a 23 de
6 a 14 de
20 de junho a 24 de julho a 2 28 de agosto a 4
INSCRIÇÕES
outubro de
novembro de
4 de julho
de agosto
de setembro
2017
2017
25 de outubro 20 de novembro
RESULTADO
6 de julho
07 de agosto
11 de setembro
de 2017
de 2017
INÍCIO DOS
30 de outubro 27 de novembro
10 de julho
14 de agosto
18 de setembro
CURSOS
de 2017
de 2017

Onde se lê: 2.1.4. Na Oferta 4-2017, as inscrições ocorrerão a partir das 12h00 do dia 2 de
outubro até as 12h00 do dia 9 de outubro de 2017, observado o horário oficial de Brasília”.
Leia-se: 2.1.4. Na Oferta 4-2017, as inscrições ocorrerão a partir das 12h00 do dia 2 de
outubro até as 12h00 do dia 23 de outubro de 2017, observado o horário oficial de Brasília”.
Onde se lê: “2.1.5. Na Oferta 5-2017, as inscrições ocorrerão a partir das 12h00 do dia 30 de
outubro até às 12h00 do dia 7 de novembro de 2017, observado o horário oficial de Brasília”.
Leia-se: “2.1.5. Na Oferta 5-2017, as inscrições ocorrerão a partir das 12h00 do dia 6 de
novembro até às 12h00 do dia 14 de novembro de 2017, observado o horário oficial de
Brasília”.
2º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO MONTEIRO VIEIRA BRAGA BARONE
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Documento assinado eletronicamente por Paulo Monteiro Vieira Braga Barone,
Servidor(a), em 24/10/2017, às 19:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0870947 e o código CRC 6915E690.

0.1.
Referência: Processo nº 23000.024114/2017-05
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