Corrigendum nº. 2

Retificação nº 2

Section 7

Seção 7

The British Council is partnering with the
Brazilian National Council for State Funding
Agencies (CONFAP), as well as the below
participating FAPs. Therefore, for bilateral
arrangements, Brazilian HEIs from the following
States will receive the support of the local FAPs:

O British Council conta com a parceria do
Conselho Nacional das Fundações Estaduais
de Amparo à Pesquisa (CONFAP), bem como
das FAPs abaixo. Assim, para acordos
bilaterais, as HEIs brasileiras dos seguintes
estados receberão apoio das FAPs locais:











Paraná (Fundação Araucária);
Alagoas (FAPEAL);
Amapá (FAPEAP);
Amazonas (FAPEAM);
Ceará (FUNCAP);
Goiás (FAPEG);
Maranhão (FAPEMA);
Mato Grosso (FAPEMAT);
Piauí (FAPEPI).











Paraná (Fundação Araucária);
Alagoas (FAPEAL);
Amapá (FAPEAP);
Amazonas (FAPEAM);
Ceará (FUNCAP);
Goiás (FAPEG);
Maranhão (FAPEMA);
Mato Grosso (FAPEMAT);
Piauí (FAPEPI).

Up until 16 July – when applications open, other
FAPs can be included to the list of participating
FAPs. After this deadline, no other FAP will be
included.

Até 16 de julho, – quando se inicia o período de
submissões – outras FAPs poderão ser
incluídas na lista de fundações participantes.
Após esse prazo, não serão incluídas outras
fundações.

Read:

Leia:

The British Council is partnering with the
Brazilian National Council for State Funding
Agencies (CONFAP), as well as the below
participating FAPs. Therefore, for bilateral
arrangements, Brazilian HEIs from the following
States will receive the support of the local FAPs:

O British Council conta com a parceria do
Conselho Nacional das Fundações Estaduais
de Amparo à Pesquisa (CONFAP), bem como
das FAPs abaixo. Assim, para acordos
bilaterais, as HEIs brasileiras dos seguintes
estados receberão apoio das FAPs locais:









Paraná (Fundação Araucária);
Alagoas (FAPEAL);
Amapá (FAPEAP);
Amazonas (FAPEAM);
Ceará (FUNCAP);
Espírito Santo (FAPES);
Goiás (FAPEG);









Paraná (Fundação Araucária);
Alagoas (FAPEAL);
Amapá (FAPEAP);
Amazonas (FAPEAM);
Ceará (FUNCAP);
Espírito Santo (FAPES);
Goiás (FAPEG);





Maranhão (FAPEMA);
Mato Grosso (FAPEMAT);
Piauí (FAPEPI).





Maranhão (FAPEMA);
Mato Grosso (FAPEMAT);
Piauí (FAPEPI).

Espírito Santo – FAPES is participating in the
UK-Brazil English Collaboration Call.

Espírito Santo – FAPES está participando da
chamada UK-Brazil English Collaboration Call.

The sentence “up until 16 July – when
applications open, other FAPs can be included
to the list of participating FAPs. After this
deadline, no other FAP will be included” was
withdrawn of the UK - Brazil English
Collaboration Call’s guideline.

A sentença “até 16 de julho, – quando se inicia
o período de submissões – outras FAPs
poderão ser incluídas na lista de fundações
participantes. Após esse prazo, não serão
incluídas outras fundações” foi retirada do texto
da chamada UK-Brazil English Collaboration
Call.

All the other terms and conditions of the UKBrazil English Collaboration Call remain
unchanged.

Todas os outros termos e condições UK-Brazil
English
Collaboration
Call
permanecem
inalterados.

The above modification are integral part of the
UK-Brazil English Collaboration Call.

A modificação acima é parte integrante da UKBrazil English Collaboration Call.
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Brasília, 30 of August of 2018

Brasília, 30 de agosto de 2018

