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EDITAL Nº 90/2016

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDITAL Nº 90, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016

RETIFICAÇÃO DOS PRAZOS DO EDITAL Nº 88/2016

PROCESSO Nº 23000.005363/2014-41

O Secretário de Educação Superior, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º § 2º da Portaria
Normativa nº 25, de 25 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 26 de novembro de
2013, Seção 1, página 25, RESOLVE:

1. RETIFICAR a data de início dos cursos, os períodos destinados à realização da reunião presencial para
confirmação de matrícula e ao remanejamento e fechamento de turmas do Processo Seletivo visando à
ocupação de vagas dos cursos presenciais de língua espanhola e de língua francesa, ofertados pelas
universidades credenciadas no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras – Espanhol e Francês
(IsF-Espanhol e IsF-Francês) – Oferta 1-2016, previstos no subitem 1.3 e na tabela constante do Anexo I
do Edital nº 88, de 17 de outubro de 2016, publicado no DOU nº  199, de 17 de outubro de 2016, Seção 3,
página 55, conforme disposto a seguir:

Onde se lê: “1.3. Os cursos terão a duração total de 16 (dezesseis) horas, conforme a proposta pedagógica
indicada pelo Programa Idiomas sem Fronteiras – IsF, e terão início a partir de 7 de novembro de 2016,
de acordo com o dia da semana correspondente ao curso em que o candidato se inscrever.”

Leia-se: “1.3 Os cursos terão a duração total de 16 (dezesseis) horas, conforme a proposta pedagógica
indicada pelo Programa Idiomas sem Fronteiras – IsF, e terão início a partir de 14 de novembro de 2016,
de acordo com o dia da semana correspondente ao curso em que o candidato se inscrever.”

2. E, na tabela constante do Anexo I do Edital nº 88/2016, onde se lê:

CALENDÁRIO DA OFERTA 1-2016 – IsF-ESPANHOL E IsF-FRANCÊS
AÇÃO DATA LOCAL RESPONSÁVEIS

Período das
Inscrições

Das 12h00 do dia 18 de
outubro de 2016 até às

12h00 do dia 24 de
outubro de 2016

h p://isfaluno.mec.gov.br Candidatos

Resultado do
Processo Sele vo

A par r das 12h00 do dia
28 de outubro de 2016 h p://isfaluno.mec.gov.br Núcleo Gestor IsF

Reunião Presencial
para confirmação de

matrícula

A ser agendada pela
universidade, no período
de 31 de outubro a 4 de

novembro de 2016

A ser confirmado pela
universidade, que informará aos

candidatos via e-mail.

Coordenação IsF local
Candidatos
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Remanejamento e
Fechamento das

Turmas

De 31 de outubro a 11 de
novembro h p://isfgestao.mec.gov.br Coordenadores IsF e

Representantes locais

Início das Aulas

A par r do dia 7 de
novembro (conforme dia
da semana indicado na

tabela do item 1.4)

Conforme indicado na tabela do
item 1.4

Representantes IsF
dos idiomas e/ou
bolsistas das IES.

Leia-se:

CALENDÁRIO DA OFERTA 1-2016 – IsF-ESPANHOL E IsF-FRANCÊS
AÇÃO DATA LOCAL RESPONSÁVEIS

Período das
Inscrições

Das 12h00 do dia 18 de
outubro de 2016 até às

12h00 do dia 24 de
outubro de 2016

h p://isfaluno.mec.gov.br Candidatos

Resultado do
Processo Sele vo

A par r das 12h00 do dia
28 de outubro de 2016 h p://isfaluno.mec.gov.br Núcleo Gestor IsF

Reunião Presencial
para confirmação de

matrícula

A ser agendada pela
universidade, no período
de 7 a 11 de novembro de

2016

A ser confirmado pela
universidade, que informará aos

candidatos via e-mail.

Coordenação IsF
local

Candidatos

Remanejamento e
Fechamento das

Turmas

De 7 a 18 de novembro de
2016 h p://isfgestao.mec.gov.br Coordenadores IsF e

Representantes locais

Início das Aulas

A par r do dia 14 de
novembro de 2016

(conforme dia da semana
indicado na tabela do item

1.4)

Conforme indicado na tabela do
item 1.4

Representantes IsF
dos idiomas e/ou
bolsistas das IES.

3. Ratificam-se as demais disposições contidas no Edital nº 88, de 17 de outubro de 2016, mantendo-se
inalterados os dispositivos não alcançados pelo presente Edital.

4. 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
01/11/2016, às 21:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mec.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0432457 e o código CRC 664FA158.

0.1.

Referência: Processo nº 23000.005363/2014-41 SEI nº 0432457
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