MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

EDITAL GERAL FLUXO CONTÍNUO CAI 029/2016
COMPLEMENTAR
MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL

A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Universidade Federal de Goiás
(UFG), em razão das inscrições para estudantes de graduação, vinculados a esta Universidade,
interessados em realizar mobilidade acadêmica internacional, com base nos critérios estabelecidos
no Edital CAI 029/2016, torna públicas as alterações a seguir.

ONDE SE LÊ:
A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Universidade Federal de Goiás (UFG) faz
saber que estão abertas as inscrições para estudantes de graduação, vinculados a esta Universidade,
interessados em realizar mobilidade acadêmica internacional ano de 2017, em conformidade com a
Resolução CEPEC/UFG nº 828/2007 e com os critérios estabelecidos neste Edital.
LEIA-SE:
A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Universidade Federal de Goiás (UFG) faz
saber que estão abertas as inscrições para estudantes de graduação, vinculados a esta Universidade,
interessados em realizar mobilidade acadêmica internacional ano de 2017 e no ano de 2018, em
conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 828/2007 e com os critérios estabelecidos neste
Edital.

ONDE SE LÊ:
1. Da duração: até 12 (doze) meses, com início em 2017.
LEIA-SE:
1. Da duração: até 12 (doze) meses, com início em 2017 ou em 2018.

ONDE SE LÊ:
2. Dos requisitos:
a) Estar devidamente matriculado na UFG e frequentando o curso.
b) Ter integralizado no mínimo 20% da carga horária prevista para o curso, no momento da
candidatura.

c) Ter Média Global maior ou menor do que 6 (seis) ou Média Relativa maior ou menor do que
0 (zero), no momento da candidatura.
d) Possuir proficiência no idioma no qual as atividades serão realizadas, exceto nos casos de
realização exclusiva de estágio internacional.
e) Não participar do Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC G).
LEIA-SE:
2. Dos requisitos:
a) Estar devidamente matriculado na UFG e frequentando o curso.
b) Ter integralizado no mínimo 20% da carga horária prevista para o curso, no momento da
candidatura.
c) Possuir proficiência no idioma no qual as atividades serão realizadas, exceto nos casos de
realização exclusiva de estágio internacional.
d) Não participar do Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC G).

ONDE SE LÊ:
3. Dos documentos necessários para candidatura a mobilidade acadêmica a serem entregues
impressos no ato da inscrição e enviados por email para: editaiscai@gmail.com:
[...]
c) Histórico Acadêmico atualizado e registro de índices acadêmicos.
[...]
LEIA-SE:
3. Dos documentos necessários para candidatura a mobilidade acadêmica a serem entregues
impressos no ato da inscrição e enviados por email para: editaiscai@gmail.com:
[...]
c) Histórico Acadêmico atualizado.
[...]

ONDE SE LÊ:
4. Dos documentos necessários para candidatura a mobilidade acadêmica, no caso de
realização exclusiva de estágio internacional, a serem entregues impressos no ato da inscrição
e enviados por email para: editaiscai@gmail.com:
[...]
b) Histórico Acadêmico atualizado e registro de índices acadêmicos.
[...]
LEIA-SE:
4. Dos documentos necessários para candidatura a mobilidade acadêmica, no caso de
realização exclusiva de estágio internacional, a serem entregues impressos no ato da inscrição
e enviados por email para: editaiscai@gmail.com:
[...]
b) Histórico Acadêmico atualizado.
[...]

ONDE SE LÊ:
ii) Locais, dias e horários:
a) Regional Catalão: das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h30, na recepção da Direção, Prédio
Administrativo. Fone: (64) 3441-5319, crispimacampos@yahoo.com.br
b) Regional Goiânia: das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, na Coordenadoria de Assuntos
Internacionais (CAI) – Prédio da Reitoria. Fone: (62) 3521- 1165, editaiscai@gmail.com
c) Regional Goiás: às segundas-feiras e terças-feiras das 14h00 às 18h00 na Sala dos
Professores da Unidade Acadêmica Espeical de Ciências Sociais Aplicadas. Fone: (62) 3371
2900, regionaisgoias.cai.ufg@gmail.com
d) Regional Jataí: às quintas e sextas das 14h às 18h, na CROGRAD, CAI, sala 18, Unidade
Jatobá. Prof. Márcio Issamu Yamamoto. Fone: (64) 9981-0250 – cai.rej.ufg@gmail.com

LEIA-SE:
ii) Locais, dias e horários:
a) Regional Catalão: das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h30, de segunda a sexta-feira, na
recepção da Direção, Prédio Administrativo. Informações: Fone: (64) 3441-5319,
crispimacampos@yahoo.com.br.
b) Regional Goiânia: das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 15h00, de segunda a sexta-feira, na
Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) – Prédio da Reitoria – Campus
Samambaia. Informações: 3521 1165, editaiscai@gmail.com.
c) Regional Goiás: das 14h00 às 18h00, às terças e quartas-feiras e das 08h00 às 12h00 às
quintas-feiras, na sala dos professores da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais
Aplicadas. Informações: 3371-2900, regionalgoias.cai.ufg@gmail.com.
d) Regional Jataí: das 14h00 às 18h00, às terça-feiras e das 9h00 às 12h00, às quarta-feiras na
COGRAD, CAI, sala 18, Unidade Jatobá. Profa. Adriana Luize Bocchi. Fone: (16) 99766 –
6780 cai.rej.ufg@gmail.com.

Goiânia, 28 de abril de 2017.

Profª Ofir Bergemann de Aguiar
Coordenadora de Assuntos Internacionais

