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Estudantes



É com grande alegria e satisfação que recebemos os novos estudantes de 
graduação da Universidade Federal de Goiás no ano de 2021 nas Regionais 
Goiás e Goiânia, constituídas pelos Campus: Colemar Natal e Silva, Samambaia 
e  Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás. Vocês encontrarão um novo 
universo de possibilidades e realizações, que marcará suas vidas para sempre.

Estar na UFG será também um grande desafio, pois o comprometimento 
e a dedicação pessoais são fundamentais para o sucesso ao longo dos 
próximos anos de estudo. Definitivamente, não basta apenas assistir às aulas. 
É imprescindível que cada um de vocês também se envolva nas atividades 
de estudos individuais e em grupos, participe dos núcleos de pesquisa, de 
ensino e integre as ações de extensão.

Aproveitem, por outro lado, todo o dinamismo que o ambiente acadêmico 
lhes proporcionará nas atividades culturais, artísticas e esportivas e 
participem também dos debates sobre os desafios para o desenvolvimento 
de uma sociedade mais democrática, solidária, plural e sustentável.

É com o desejo de que vocês aqui vivam parte dos melhores momentos de suas 
vidas que apresentamos esse Guia Estudantil UFG - 2021, com informações 
importantes sobre nossa Universidade. Se precisarem de qualquer apoio para 
que a formação acadêmica de vocês seja ainda melhor, contem com o trabalho 
e a presença solidária de todos os técnico-administrativos, colaboradores e 
professores  e procurem as instâncias responsáveis pelas diversas políticas de 
suporte aos estudantes de graduação, que são apresentadas neste Guia.

Saudações acadêmicas e fraternas,

Reitor da UFG



Nossa UFG.
Quem somos?



A UFG é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, que objetiva produzir, sistematizar e socializar 
conhecimentos e saberes, formando profissionais e cidadãos comprometidos com a transformação e 
o desenvolvimento da sociedade. Ao longo dos seus 61 anos de história, a UFG conta hoje com 102 
cursos de graduação. Oferece anualmente mais de 4 mil vagas na graduação e possui uma comunidade 
acadêmica com cerca de 28 mil pessoas.  Além da graduação, a universidade oferece 78 cursos de 
pós-graduação entre mestrados, doutorados e mestrados profissionais, que também integram essa 
comunidade. O crescimento da UFG nas últimas décadas gerou excelentes resultados nas cidades em 
que se instalou. Prova disso é que a Regional Catalão e a Regional Jataí, após vários anos vinculadas à 
UFG, começaram, em 2018, o processo de desmembramento. Vimos florescer a Universidade Federal de 
Catalão (LEI Nº 13.634, DE 20 DE MARÇO DE 2018) e a Universidade Federal de Jataí (LEI Nº 13.635, DE 20 
DE MARÇO DE 2018). A UFG é parceira neste processo e juntas fortalecerão o ensino superior público e 
de qualidade no Estado de Goiás.

Algo fundamental, a saber: a UFG é uma Universidade pública, laica e gratuita. O que isso quer dizer? 
Que ela pertence a todos, independentemente de crença religiosa, classe social, orientação sexual, raça/
cor, filiação ideológico/partidária ou qualquer outra especificidade. 

Também quer dizer que ela é mantida por fundos públicos federais, ou seja, oriundos dos impostos 
pagos por todos nós.

E mais: a UFG é um lugar onde o respeito à diversidade sociocultural e a liberdade de expressão são 
valores centrais, resguardados pelo Estatuto da Universidade, que assegura o respeito a todos e ao 
pluralismo de ideias, sem discriminação de qualquer natureza. Com base nesse compromisso, a UFG 
condena toda e qualquer atitude violenta na recepção dos novos estudantes.

Destacamos, ainda, que o “trote” está sujeito às penalidades previstas na legislação da UFG 
(Resolução Consuni nº 2/96). Vale lembrar que atos praticados em trotes podem ser configurados 
como infrações penais variadas, tais como lesão corporal (art. 129, Código Penal), injúria (art. 140, 
Código Penal), ameaça (art. 147, Código Penal), constrangimento ilegal (art. 146, Código Penal) e até 
homicídio (art. 121, Código Penal).
Caso você sofra ou presencie qualquer violência, física ou verbal, denuncie imediatamente ao 
coordenador de seu curso e/ou ao diretor de sua Escola/Faculdade/Instituto, que deverão adotar as 
providências cabíveis.

https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_1996_0002.pdf



Uma universidade
para tod�s!



Inclusão, diversidade e cotas
Desde 2009, a UFG mantém o Programa UFGInclui, que garante acesso a estudantes indígenas 
e quilombolas de todo o território nacional.Cada curso possui uma vaga a mais para candidatos 
indígenas e outra para quilombolas, além de 15 vagas para estudantes surdos no curso Letras 
Libras. Na UFG, também consideramos uma conquista para a sociedade brasileira a chamada 
“Lei das Cotas” (Lei nº 12.711/2012), que contempla estudantes provenientes de escola públi-
ca, com reserva de vagas específicas para estudantes com renda per capita familiar de até um 
salário-mínimo e meio e para estudantes pretos, pardos e indígenas, e ainda reserva de vagas 
específica para as pessoas com deficiência (PcD)

Com o objetivo de promover essas políticas de ações afirmativas, que dizem respeito a estu-
dantes de graduação e pós-graduação, professores e técnico-administrativos, existe na UFG a 
Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF), vinculada diretamente ao Gabinete da Reitoria. 

Contato: acoesafirmativas@ufg.br

Na nossa universidade você conta, também, com a Coordenação de Inclusão e Permanência 
(CIP) que está vinculada à Pró-reitoria de Graduação. A CIP tem por objetivo orientar os estudan-
tes em assuntos que estejam relacionados à sua vida acadêmica, principalmente, em relação às 
dificuldades que possam surgir em disciplinas específicas. A CIP também oferece monitorias 
específicas com o intuito de colaborar para que você compreenda elementos importantes e 
necessários para alcançar uma vida acadêmica bem sucedida.

A CIP está localizada fisicamente no Centro de Convivência da UFG (Câmpus Samambaia – Goi-
ânia). Lá você encontrará atividades e ações desenvolvidas para o atendimento de estudantes 
que buscam mais informações sobre a Universidade, bem como auxílio àqueles que necessitam 
de suporte acadêmico em áreas diversas. 

Nesse mesmo espaço, são promovidas ações voltadas ao acolhimento e acompanhamento pe-
dagógico de estudantes em geral e, particularmente, dos vinculados a programas de ações afir-
mativas específicos da graduação, como os estudantes do UFGInclui, usuários de nome social,  
cotistas, entre outros.

 Contato: (62) 3521-1816     e-mail:cip.prograd@ufg.br



Nome social
A UFG também assegura a estudantes, professores e técnico-administrativos transexuais e 
travestis o direito ao uso de nome social, o que expressa nosso compromisso com o respeito 
a sua identidade de gênero. Saiba mais consultando a Resolução Consuni n.º 14/2014.



Para além de Goiás e do Brasil
Não pense que na UFG existem somente brasileiros. Somos uma universidade em crescente 
internacionalização, por meio de programas de intercâmbio e mobilidade acadêmica do-
cente e discente. Também recebemos estudantes como os do PEC - G (Programa de Estu-
dantes-Convênio de Graduação) e os do PEC - PG (da Pós-Graduação)  vindos de países da 
América Latina, África e Ásia. Essa convivência enriquece a formação acadêmica e cultural 
de nossos estudantes e contribui para uma UFG ainda mais plural. Afinal, aproxima estudan-
tes, professores e técnico-administrativos originários de todos os estados do Brasil.



Acessibilidade
Os Núcleos de Acessibilidade voltam-se para o atendimento de estudantes com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, promovendo a construção de uma política 
de acessibilidade em toda a universidade. Assegurar acessibilidade a todos os estudantes, técnico-
-administrativos, professores e usuários dos serviços oferecidos pela UFG é um valor e um grande 
desafio, compromisso de toda a comunidade universitária e especialmente dos responsáveis pelo 
Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade da UFG – SINAce.

Atualmente, a UFG conta com o Laboratório de Acessibilidade Informacional (LAI), na Biblioteca 
Central da UFG (Câmpus Samambaia – Goiânia) e com equipamentos de acessibilidade em todas 
as regionais. O estudante pode solicitar adaptação de materiais bibliográficos, estudo de caso para 
elaboração de plano de atendimento educacional especializado, serviço de interpretação de Libras 
e equipamentos de tecnologia assistiva. 

Para mais informações, acesse https://acessibilidade.ufg.br.



ESTUDANDO NA UFG

É um espaço interativo em que o estudante acessa documentos acadêmicos (extrato, histórico, com-
provante de matrícula, declaração, entre outros), acompanha os processos, acessa os serviços on-line 
da biblioteca e realiza a avaliação dos docentes e das turmas.

Para ter acesso ao Portal do Discente, o estudante deve acessar o endereço https://apps.ufg.br, clicar em 
‘Criar login’ e seguir as orientações da página para se cadastrar.

Portal do Discente



Também é importante destacar que 
os cursos de graduação da UFG são 
regidos pelo Regulamento Geral 
de Cursos de Graduação RGCG 
(Resolução CEPEC Nº 1557R). Esse 
Regulamento trata desde normas 
relativas à criação e organização 
de novos cursos até o sistema de 
avaliação dos estudantes. É de 
extrema importância, portanto, que 
você conheça o RGCG.

O Centro Acadêmico (CA) ou Diretório 
Acadêmico (DA) de seu curso é 
a entidade que o representa na 
universidade e o conecta com outros 
espaços de representação, tais como 
o Diretório Central dos Estudantes 
(DCE-UFG) e a direção da sua Escola/
Faculdade/Instituto. O CA/DA é 
um espaço de diálogo e exercício 
democrático dos estudantes na UFG.

Regulamento de cursos

Representação Estudantil



Conheça-a e transforme-a em sua segunda casa. Para ajudá-lo 
nesse desafio, apresentamos algumas informações básicas.

Você chegou na UFG

PARA FICAR POR DENTRO



Bibliotecas

BC - Biblioteca Central (Samambaia): e-mail atendi-
mento.bc@ufg.br  / fone: (62)3521-1230. De segun-
da à sexta-feira, das 8h às 16h

BSCAN - Biblioteca Seccional Campus Colemar 
Natal e Silva: e-maill atendimento.bscan@ufg.br / 
fone: (62)3209-6015. De segunda à sexta-feira, das 
8h às 16h

BSLL - Biblioteca Seccional Letras e Linguística: 
e-mail:  atendimento.bsll@ufg.br / fone: (62)3521-
1230. Atendimento conforme a demanda de agen-
damento

BSHU - Biblioteca Seccional das Humanidades: 
e-mail atendimento.bshu@ufg. / fone: (62)3521-
2699. Terça: das 8h15 às 12h e das 13h às 15h45.

BSMA - Biblioteca Seccional Museu Antropológi-
co: e-maill atendimento.bsma@ufg.br . De terça à 
quinta-feira, das 13h às 16h

BSCAP - Biblioteca Seccional Campus Aparecida 
de Goiânia: e-maill atendimento.bscap@ufg.br . De 
segunda à sexta-feira, das 8h às 17h 

A UFG oferece à comunidade universitária um 
grande acervo de livros, periódicos, monografias, 
dissertações e teses, disponível no Sistema de Bi-
bliotecas da UFG, com espaço para pesquisa, sala 
de estudos individuais e em grupo e laboratórios 
de informática.

Campus da Região 
Metropolitana de Goiânia



A Biblioteca Setorial da Regional Goiás (BSCGO) 
atende sua respectiva comunidade. Essas biblio-
tecas oferecem um conjunto de serviços para a 
comunidade, entre os quais se destacam: acesso 
à internet, atendimento acessível, empréstimo do-
miciliar, espaço para estudo individual e em grupo, 
levantamento de acervo, orientação no uso dos 
recursos informacionais disponíveis, renovação e 
reserva on-line.

BSRGO - Biblioteca Seccional Regional Goiás : 
e-mail: atendimento.bsrg@ufg.br . 

Para usufruir dos serviços das bibliotecas, os es-
tudantes devem fazer o treinamento de Novos 
Usuários, por meio da página bc.ufg.br e seguir as 
instruções para solicitar a Carteirinha da Biblioteca.

Campus Goiás



Contamos com dois RUs na Regional Goiânia 
(um localizado no Câmpus Colemar Natal e Silva, 
Praça Universitária e outro no Câmpus Samam-
baia). Enquanto o restaurante da Regional  
Goiás não é inaugurado, o estudante pode 
pleitear bolsa alimentação (informações so-
bre critérios de seleção em: prae.ufg.br).

Restaurante
universitário
(RU)



Cuidados com seu 
bem-estar físico e mental

A UFG oferece uma série de serviços que podem 
contribuir para seu bem-estar na universidade.



Programa Saudavelmente:

Serviço Psicológico em Grupos 
de Discussão:

Posto de Saúde do Câmpus 
Samambaia:

Atendimento odontológico:

desenvolve ações de promoção e assistência na área de saúde, 
para estudantes da UFG. A equipe é interdisciplinar, composta 
por médico, assistente social, psicólogo, arteterapeuta, entre 
outros. Telefone para contato: (62) 3209-6243 - saudavelmente.
prae.ufg.br.

pretende atender estudantes da UFG que passam por experiên-
cia de sofrimento e/ou de exclusão que possam prejudicar seu 
rendimento acadêmico e sua permanência na universidade. O 
serviço é oferecido pelo curso de Psicologia da Faculdade de 
Educação. Mais informações: psicologia.fe.ufg.br

trata-se de uma unidade do município de Goiânia em parceria 
com a UFG, que atende à comunidade universitária. Telefone: 
(62) 3521-1868. O Posto também conta com o Programa Am-
bulatório Sempre Viva e Ambulatório NUCLAIDS, que oferecem 
atendimento integral à comunidade UFG para consultas e diag-
nóstico rápido de doenças sexualmente transmissíveis. Esse 
atendimento é realizado todas às quartas-feiras  e o agendamen-
to é feito por telefone.

A PRAE presta serviço odontológico à comunidade universitária 
atuando nas especialidades: clínica geral, endodontia, radiologia 
e prótese. A Faculdade de Odontologia (Goiânia), conveniada 
com a Secretaria Municipal de Saúde, também oferece serviços 
à comunidade, possuindo atendimento de urgência (Telefone: 
62 3209-6068). Mais informações: prae.ufg.br/p/1051-servico-o-
dontologico; odonto.ufg.br.



Cultura, lazer e esporte.
Aproveite as oportunidades 

que a UFG lhe oferece:



TV UFG:

Rádio Universitária 
da UFG (870 AM):

Centro de Esportes no 
Câmpus Samambaia:

Galeria da Faculdade 
de Artes Visuais (FAV):

Centro Cultural UFG:

emissora pública, educativa e cultural, transmitida na TV aberta 
(14 UHF), abrangendo a Região Metropolitana de Goiânia;

veículo de política educacional, científica e cultural.

conta com moderna academia e quadra poliesportiva.É um 
espaço para toda a comunidade acadêmica.

atua como laboratório estético que promove o diálogo entre 
a FAV, outras instituições de ensino e a comunidade em geral. 
Funciona no Câmpus Samambaia.

situado na Praça Universitária, em Goiânia, apresenta progra-
mação dedicada a exibições de artes visuais, teatro, dança, 
música, performances, eventos literários e ações educacio-
nais em arte.

Outros espaços da UFG são destinados à difusão do conheci-
mento científico para comunidade em geral, como o Planetá-
rio (planetario.ufg.br) e o Museu Antropológico (museu.ufg.
br), em Goiânia, que são abertos ao público em geral.



PRAE

Quando há dificuldade em permanecer na UFG
A política de assistência estudantil da UFG é desenvolvida pela Pró-Reitoria de Assis-
tência Estudantil (PRAE) e visa contribuir para a permanência do estudante em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica na Universidade e para a sua formação acadêmica. 
Entre os programas de assistência da PRAE, destacamos quatro principais:



consiste no subsídio de refeições nos restaurantes universitários (RUs) das Regionais 
Goiânia. Já na Regional Goiás, o auxílio consiste no repasse de recursos financeiros aos 
estudantes que se enquadram em critérios pré-estabelecidos, na modalidade de bolsa. 
Mais informações em: prae.ufg.br.

Por força da Pandemia Mundial da Covid-19 e das recomendações sanitárias adotadas, 
criou-se excepcionalmente a A Bolsa Alimentação Emergencial, que é um “repasse fi-
nanceiro, em caráter emergencial, excepcional e temporário, destinado a contribuir com 
a alimentação dos/as estudantes dos cursos de graduação presencial, que apresentem 
status ATIVO ou ATIVO-FORMANDO no CGA/PROGRAD. O valor é de R$ 250,00.

Em circunstâncias normais, o estudante faz suas refeições nos restaurantes universitá-
rios (RUs) de forma subsidiada, ou seja: se for bolsistas integral, não paga pelas refeições 
(almoço, jantar e café da manhã). Se for bolsista parcial, paga apenas parte do valor 
da refeição. No Campus de Aparecida de Goiânia, o atendimento é feito por meio de 
depósito em dinheiro na conta do estudante, para que ele possa pagar pela refeição no 
Restaurante do Instituto Federal, que fica próximo ao Câmpus.

Auxílio alimentação:



tem por objetivo atender uma parcela dos estudantes que, em razão de suas condi-
ções socioeconômicas e outros indicadores de vulnerabilidade social, necessitem de 
recursos para custear e garantir sua permanência na universidade.   
 Mais informações em: prae.ufg.br.

Para solicitar inserção em qualquer Programa, você tem que ter 
realizado a matrícula na UFG e atender aos critérios previstos 
em Edital específico, publicado na página da PRAE.

Auxílio permanência:



consiste no repasse financeiro a estudantes de famílias de baixa renda, que possuem 
filhos menores de 05 (cinco) anos e com eles habitam.

para os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cujas famílias não residem 
na Região Metropolitana de Goiânia e necessitam de moradia, a UFG organiza e mantém quatro 
Casas de Estudantes Universitários (CEUs) na Regional Goiânia: duas localizadas no Setor Uni-
versitário (CEU I e III), uma no Setor Sul (CEU IV) e outra no Câmpus Samambaia (CEU V). Para 
informações sobre critérios de seleção para ingresso numa CEU ou obtenção de bolsa moradia, 
acesse: prae.ufg.br.

Especificamente sobre o Programa de Moradia Estudantil, há duas modalidades: Bolsa Moradia, 
que constitui-se em repasse financeiro mensal e vaga na Casa de Estudantes Universitários.

ATENÇÃO: Para o Programa de Moradia, além de outros 
requisitos, como comprovação da renda, é necessário 
que o estudante seja oriundo do interior do estado de 
Goiás, de outros estados e países, que não possuam fa-
mília na cidade de Goiânia e região metropolitana, con-
forme Lei complementar n. 149, de 15 de maio de 2019 
do Estado de Goiás.

Em função da Pandemia Mundial 
da Covid 19 e  seguindo recomen-
dações sanitárias, no semestre 
2021/1, não abriremos vagas para 
Moradia Estudantil, em nenhuma 
das Modalidades

Bolsa Canguru:

Moradia estudantil:



custeia passagens terrestres a estudantes de graduação para participar de eventos 
científicos, culturais e políticos em âmbito nacional. Mais informações em: prae.ufg.br

Incentivo à participação em 
eventos científicos e culturais:



Atenção estudantes 
ingressantes na UFG 
em 2021:
• Enquanto a Universidade Federal de Goiás, como todas as federais do Brasil, estiverem lidando 

com o corte no orçamento da assistência estudantil, temporariamente, as únicas bolsas que po-
dem acumular com outros benefícios ofertados pela UFG são: alimentação e a bolsa canguru.

• Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail dae.prae@ufg.br ou servicosocial.prae@ufg.br

• Os valores das Bolsas podem ser consultados na Portaria PRAE n. 014/2021 neste link:   
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/93/o/Nova_portaria_valores_de_bolsas.pdf?1618866260

• Mais informações em prae.ufg.br.



Possibilidades de bolsas 
acadêmicas na graduação

A UFG oferece aos estudantes de graduação diferentes bolsas para participar das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão:



Monitoria:

Iniciação Científica (IC):

Iniciação Científica Júnior (ICJr):

busca ampliar a participação dos estudantes 
nas atividades de ensino, possibilitando 
experiências de acompanhamento do 
trabalho dos docentes da UFG nos cursos de 
graduação – monitoria.prograd.ufg.br

destinada aos estudantes de graduação da UFG, com pla-
nos de trabalho com características de iniciação à pesquisa 
científica.Informações: prpi.ufg.br

destinada aos estudantes do ensino fundamental e médio de 
escolas públicas, com planos de trabalho com características de 
iniciação à pesquisa científica. Informações: prpi.ufg.br



Iniciação 
Tecnológica (IT):

destinada aos estudantes de graduação da 
UFG, com planos de trabalho com caracte-
rísticas de iniciação à pesquisa tecnológica 
e inovação, geração de produto ou processo 
inovador - prpi.ufg.br

Iniciação à 
Pesquisa das 
Licenciaturas 
(PROLICEN):

destinada aos estudantes de licenciatura da 
UFG, com planos de trabalho que tenham 
relação direta com os cursos de licenciatura e 
articulação com a educação básica –  
prograd.ufg.br

Iniciação à 
Docência (PIBID):

objetiva promover a iniciação à docência, 
para estudantes de cursos de licenciatura. 
Os bolsistas atuam no âmbito das escolas 
parceiras sob a supervisão de professores das 
redes públicas e orientação de professores 
coordenadores da UFG - pibid.prograd.ufg.br



Residência 
Pedagógica (RP):

objetiva aperfeiçoar a formação dos discen-
tes de cursos de licenciatura a exercitar de 
forma ativa a relação entre teoria e prática 
profissional docente. Os bolsistas atuam no 
âmbito das escolas parceiras tendo os profes-
sores das redes públicas como preceptores e 
a orientação de professores coordenadores 
da UFG - pibid.prograd.ufg.br

Extensão e Cultura 
(PROBEC/PROVEC):

visa a participação de estudantes em ativida-
des de extensão e cultura que promovam a 
interação da Universidade com a sociedade, 
na busca de melhoria da qualidade de vida 
da população - proec.ufg.br

Estágio:

é um ato educativo previsto no projeto peda-
gógico do curso desenvolvido no ambiente 
de trabalho, visando o aprendizado e de-
senvolvimento de competências próprias da 
atividade profissional. Pode ser obrigatório 
ou não-obrigatório, devendo ser realizado de 
acordo com as legislações vigentes -  
ce.prograd.ufg.br 



promove atividades acadêmicas que integram 
ensino, pesquisa e extensão, em grupos tuto-
riais, com vistas à melhoria da formação aca-
dêmica do estudante - prograd.ufg.br

Programa de Educação 
Tutorial (PET):



Intercâmbios que te 
levam para o mundo

Os Programas de Intercâmbio, apresentados 
a seguir de maneira sucinta, possibilitam que 
você estude em outra Instituição de Ensino 
Superior em Goiás, no Brasil e no exterior.



Programa de Mobilidade 
Interna (PMI):

Programa de Mobilidade 
entre as Instituições Públicas 
de Ensino Superior de Goiás 
(PMIPES):

Programa de Mobilidade 
Estudantil (PME):

permite que o aluno estude, por até dois semestres letivos, em 
outra regional da UFG (Cidade de Goiás ou Goiânia)

faculta ao aluno da UFG estudar, por até dois semestres letivos, 
prorrogáveis por mais um semestre letivo, em outra Instituição 
Pública de Ensino do Estado de Goiás (Universidade Federal de 
Catalão - UFCat, Universidade Federal de Jataí -UFJ, Universida-
de Estadual de Goiás - UEG, Instituto Federal de Goiás - IFG e 
Instituto Federal Goiano - IFGoiano);

O PME é resultante de um convênio celebrado entre as Insti-
tuições Federais de Ensino Superior (IFES), com o objetivo de 
propiciar aos estudantes da UFG, regularmente matriculados, a 
possibilidade de estudar em outra IFES por até dois semestres 
letivos. Esse período pode ser prorrogado por mais um semes-
tre letivo, em outra universidade federal participante do acordo 
Andifes de mobilidade estudantil, em outro estado brasileiro. 
Para participar do PME, o estudante deve ter concluído pelo 
menos 20% da carga horária de integralização do curso de ori-
gem e ter no máximo duas reprovações acumuladas nos dois 
períodos letivos que antecedem o pedido de mobilidade.



Mais informações sobre todos 
os Programas de mobilidade 
nacional, acesse o menu 
Programas e Bolsas em: 
prograd.ufg.br

Programa de Intercâmbio 
Acadêmico Internacional 
(PIAI):

Promover IFES:

possibilita que o estudante realize parte dos seus estudos em 
uma instituição estrangeira. Para conhecer os programas que 
oferecem bolsas de estudos para intercâmbio internacional, 
consulte: sri.ufg.br.

o Programa de Mobilidade Virtual em Rede de Instituições 
Federais de Ensino Superior (Promover IFES) permite a discen-
tes interessados cursar remotamente disciplinas de cursos de 
graduação em instituições parceiras, inicialmente, durante o 
ano de 2021.



Para saber mais

• Acompanhe as páginas da UFG (ufg.br), da Pró-Reitoria de Graduação (pro-
grad.ufg.br)! Lá você encontra informações fundamentais ao longo de sua tra-
jetória acadêmica.

• Não deixe de acompanhar as novidades e oportunidades que a UFG oferece 
também nas nossas Redes Sociais oficiais:

youtube.com/ufgoficial@ufg_oficial UFG



Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD)    
prograd.ufg.br
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE)   
prae.ufg.br
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI)   
prpi.ufg.br
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC)   
proec.ufg.br
Coordenação de Graduação da Regional Goiás (CGG-Goiás) 
goias.ufg.br

Também vale a pena consultar a página das Pró-Reitorias vinculadas aos temas da 
graduação, enumeradas a seguir:



Edward Madureira Brasil
Reitor

Sandramara Matias Chaves
Vice-Reitora

Jaqueline Araujo Civardi
Pró-Reitora de Graduação

Laerte Guimarães Ferreira Júnior
Pró-Reitor de Pós-Graduação

Jesiel Freitas Carvalho
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Lucilene Maria de Sousa
Pró-Reitora de Extensão e Cultura

Robson Maia Geraldine
Pró-Reitor de Administração e Finanças

Everton Wirbitzki da Silveira
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

Maísa Miralva da Silva
Pró-Reitora de Assistência Estudantil

Margareth Pereira Arbués
Diretora da Regional Goiás




