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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA NOS EUA - PDPI
EDITAL Nº 30/2019 - REABERTURA E ALTERAÇÃO
PROCESSO Nº 23038.018295/2019-67
A PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES, Fundação Pública
no cumprimento das atribuições conferidas pela Lei nº 8.405, de 09 de janeiro de 1992, e pelo Estatuto aprovado pelo
Decreto nº 8.977, de janeiro de 2017, torna pública a reabertura e a alteração do Edital nº 30/2019, no âmbito do
Programa de Desenvolvimento Pro ssional de Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI), publicado no
Diário O cial da União do dia 23 de dezembro de 2019 – seção 3, pág. 110.
1. Alteração do item 4.1:
Onde se lê:
4.1. O candidato somente poderá submeter uma única candidatura ao presente edital e deverá atender a todos os
requisitos abaixo:
I - Possuir passaporte com validade até 31 de dezembro de 2020, no mínimo;
Leia-se:
4.1. O candidato somente poderá submeter uma única candidatura ao presente edital e deverá atender a todos os
requisitos abaixo, até a implementação da bolsa:
I - Possuir passaporte com validade até 31 de dezembro de 2023, no mínimo;
2. Alteração do item 6.3:
Onde se lê:
6.3.1. O teste de pro ciência de língua inglesa TOEFL ITP é o único aceito para o programa, sendo obrigatória sua
realização por todos que veram sua candidatura validada, conforme item 6.2.3. Cada candidato só poderá realizar o teste
uma única vez.
6.3.2. O teste TOEFL ITP será oferecido em todas as capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal.
6.3.3 Todos os professores que
veram sua candidatura validada deverão acessar o endereço
eletrônico www.fulbright.org.br, conforme cronograma apresentado no item 8, no horário o cial de Brasília/DF, para
escolher local, dia e horário para realizar sua inscrição para o teste TOEFL ITP.
...
6.3.6 As provas serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:
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I - Os locais e datas de prova serão selecionados pelos candidatos de acordo a disponibilidade de vagas ofertadas
no site informado no item 6.3.3;
II - No dia do teste o candidato deverá:
a) Chegar ao local da prova com 60 minutos de antecedência do horário de início do teste;
b) Levar documento de iden dade o cial com foto (Carteira de Iden dade ou Carteira Nacional de Habilitação);
c) Levar dois lápis número 2 e uma borracha;
d) Preencher os formulários e a folha de respostas a lápis; e
e) É proibida a entrada no local dos testes com alimentos e/ou telefone celular.
III - O descumprimento dos procedimentos poderá ocasionar o cancelamento da par cipação do candidato no teste.
6.3.8. O candidato terá acesso ao seu desempenho no TOEFL-ITP no sí o eletrônico da Comissão Fulbright e receberá pelo
correio seu cer cado de realização do teste de pro ciência TOEFL ITP.
Leia-se:
6.3.1. O teste de pro ciência de língua inglesa TOEFL ITP é o único aceito para o programa, sendo obrigatória sua
realização por todos que veram sua candidatura validada, conforme item 6.2.3.
6.3.2. O teste TOEFL ITP será oferecido de forma on line.
6.3.3. Todos os professores que verem sua candidatura validada deverão aguardar orientações da Capes e da Comissão
Fullbright a respeito da realização do teste TOEFL ITP on line.
...
6.3.6. As provas serão realizadas de acordo com as orientações a serem enviadas pela Capes e pela Comissão Fullbright. O
descumprimento dos procedimentos poderá ocasionar o cancelamento da par cipação do candidato no teste e na
seleção.
...
6.3.8. O candidato terá acesso ao seu desempenho no TOEFL-ITP no sí o eletrônico da Comissão Fulbright.

3. Alteração do item 8 (Cronograma):
Onde se lê:
Período
De 23 de dezembro a 14 de fevereiro de 2020
De 21 a 25 de fevereiro de 2020
De 13 a 29 de março de 2020
Até 15 de abril de 2020
De 15 a 19 de abril de 2020
Até 20 de abril de 2020
Até 5 de maio de 2020
De 24 a 28 de junho de 2020
De 26 a 28 de junho 2020
De 29 de junho a 7 de agosto de 2020
De 7 a 9 de agosto de 2020
Até 13 de outubro de 2020
Até 13 de fevereiro de 2021

A vidade
Inscrição de candidaturas no formulário online
Inscrição para o TOEFL ITP
Realização do TOEFL ITP
Divulgação do resultado preliminar
Interposição de recursos
Divulgação do resultado nal
Envio da cópia do passaporte
Orientação pré-par da e concessão do visto
Embarque para os EUA
A vidades acadêmicas nos EUA
Retorno ao Brasil
Envio do relatório de a vidades
Envio do relatório da a vidade de disseminação de conhecimentos.

Leia-se:
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Período

A vidade prevista

De 23 de dezembro a 14 de fevereiro de 2020
De 2 a 30 de maio de 2022
De 15 a 21 de junho de 2022
De 4 de julho a 31 de julho de 2022
Até 15 de agosto de 2022
De 15 a 19 de agosto de 2022
Até 26 de agosto de 2022
Até 30 de setembro de 2022
De 10 a 12 de janeiro de 2023
De 12 a 14 de janeiro de 2023
De 16 de janeiro a 24 de fevereiro de 2023
De 24 a 26 de fevereiro de 2023
Até 28 de abril de 2023
Até 31 de maio de 2023

Inscrição de candidaturas no formulário on line
Reapresentação dos documentos comprobatórios no sistema de
inscrição
Inscrição para o TOEFL ITP
Realização do TOEFL ITP
Divulgação do resultado preliminar
Interposição de recursos
Divulgação do resultado nal
Envio da cópia do passaporte
Orientação pré-par da e concessão do visto
Embarque para os EUA
A vidades acadêmicas nos EUA
Retorno ao Brasil
Envio do relatório de a vidades
Envio do relatório da a vidade de disseminação de
conhecimentos

4. Apenas candidatos já inscritos no Edital n° 30/2019 e com documentação validada na análise documental anterior,
conforme item 6.2.3, poderão enviar os documentos atualizados e par cipar das próximas etapas da seleção.
5. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos deste edital, indicados no item 4.1, deverão ser
reapresentados pelos candidatos, exclusivamente por meio do formulário on line, disponível em h ps://fulbright.com.br
/sys/?app=pdpi, no prazo estabelecido no item 8.
6. Os candidatos que não atenderem aos requisitos do item 4.1 na nova análise documental serão eliminados da seleção,
conforme item 6.2.2.
7. Não serão aceitas novas candidaturas ao presente edital e não serão reavaliadas candidaturas já eliminadas na análise
documental realizada anteriormente.
CLAUDIA MANSANI QUEDA DE TOLEDO
Presidente da CAPES

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Mansani Queda de Toledo, Presidente, em 27/04/2022, às 16:08,
conforme horário o cial de Brasília, com fundamento no art. 54, inciso II, da Portaria nº 06/2021 da Capes.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.capes.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veri cador 1685746 e o código CRC 2C786372.

Referência: Processo nº 23038.018295/2019-67
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