
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
 

EDITAL CAI Nº 014/2017 COMPLEMENTAR 
 

XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM 
(Associação de Universidades Grupo Montevidéu) 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 
 
A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Universidade Federal de Goiás (UFG), em razão das inscrições para seleção 
de estudantes de graduação da UFG, para participação, com apresentação de trabalho, nas XXV Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de AUGM: “Investigación sin fronteras para la integración científica y cultural”, a serem realizadas na Universidad 
Nacional de Itapúa (UNI), na cidade de Encarnación, Paraguay, de 18 a 20 de outubro de 2017, de acordo com os critérios 
estabelecidos no Edital CAI Nº 014/2017 e com as bases, condições, cronograma e demais informações disponíveis em: http://jji-
augm.uni.edu.py/ , torna públicas as alterações a seguir. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
11. Do cronograma: 
 

Data Atividade 

[...] [...] 

7 de julho de 2017 Para os estudantes selecionados: Prazo final para envio da ficha de inscrição, resumo e trabalho 
completo em um único arquivo, para o correio eletrônico editaiscai@gmail.com. 

21 de julho de 2017 Para os estudantes selecionados: Prazo final para envio do Formulário de Dados Pessoais 
(ANEXO I) e Declaração de Participação (ANEXO II) para o correio eletrônico: 
secretaria.augm.cai.ufg@gmail.com. 

29 de setembro de 2017 Para os estudantes selecionados: Prazo final para envio do comprovante de seguro viagem para 
o correio eletrônico: secretaria.augm.cai.ufg@gmail.com. 

 
LEIA-SE: 
 
11. Do cronograma: 
 

Data Atividade 

[...] [...] 

13 de julho de 2017 Para os estudantes selecionados: Prazo final para envio da ficha de inscrição, resumo e trabalho 
completo em um único arquivo, para o correio eletrônico editaiscai@gmail.com, de acordo com 
os modelos disponíveis em: http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/descargables/. 

21 de julho de 2017 Para os estudantes selecionados: Prazo final para envio do Formulário de Dados Pessoais 
(ANEXO I) e Declaração de Participação (ANEXO II) para o correio eletrônico: 
secretaria.augm.cai.ufg@gmail.com. 

29 de setembro de 2017 Para os estudantes selecionados: Prazo final para envio do comprovante de seguro viagem para 
o correio eletrônico: secretaria.augm.cai.ufg@gmail.com. 

 
Goiânia, 4 de julho de 2017. 

 
Ofir Bergemann de Aguiar 

Coordenadora de Assuntos Internacionais 
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