
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

 

EDITAL CAI 06/2017 COMPLEMENTAR 2 

 

VAGAS PARA MOBILIDADE NO 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA 

PORTUGAL 

 

 

 A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Universidade Federal de Goiás, em 

razão das inscrições para pré-seleção de estudantes de graduação, vinculados a esta Universidade, 

para mobilidade internacional no segundo semestre de 2017, no Instituto Politécnico de Bragança 

(IPB), em conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 828 e com os critérios estabelecidos no 

edital retificado CAI 06/2017, e, considerando um pedido de recurso para revisão de análise de 

currículo, publicará novo resultado preliminar e, portanto, torna públicas as alterações a seguir. 

 

 

ONDE SE LÊ: 
6. Documentos necessários para candidatura [...]. 

[...] 

Observação sobre entrega dos documentos impressos (SOMENTE PRÉ-SELECIONADOS): 

Os estudantes pré-selecionados deverão entregar os documentos originais impressos até 22 de maio 

de 2017, sob pena de desclassificação [...]. 

[...] 

 

 

LEIA-SE: 
6. Documentos necessários para candidatura [...]. 

[...] 

Observação sobre entrega dos documentos impressos (SOMENTE PRÉ-SELECIONADOS): 

Os estudantes pré-selecionados deverão entregar os documentos originais impressos até 30 de maio 

de 2017, sob pena de desclassificação [...]. 

 

 

ONDE SE LÊ: 
8. Calendário: 

 

Atividade Data 

 

Inscrição Até 26 de abril de 2017, mediante o envio, para o correio eletrônico 

editaiscai@gmail.com, da documentação mencionada no item 6 deste Edital.  

Em assunto, especificar: “Edital 06/2017 - IPB”. OS DOCUMENTOS 

DEVEM SER ENVIADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS, nomeados de 

“A” a “M”, de acordo com cada um dos itens mencionados no item 6 deste 

Edital. 

mailto:editaiscai@gmail.com


Resultado 

Preliminar 

10 de maio de 2017, no site da CAI (www.cai.ufg.br) 

Recurso 11 de maio de 2017, até as 23h59, mediante envio de correio eletrônico para: 

editaiscai@gmail.com. 

 

Resultado Final 16 de maio de 2017, no site da CAI. 

 

Entrega da 

documentação 

original impressa 

(SOMENTE PRÉ-

SELECIONADOS) 

Até 22 de maio de 2017: Os estudantes pré-selecionados deverão entregar a 

documentação original impressa em um dos seguintes locais 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 08h00 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 13h30 às 17h00, às segundas e sextas-feiras, na 

COGRAD, CAI, sala 18, Unidade Jatobá. Prof. Márcio Issamu 

Yamamoto. Fone: (64) 9981-0250 – cai.rej.ufg@gmail.com. 

 

 

 

LEIA-SE: 
8. Calendário: 

 

Atividade Data 

 

Inscrição Até 26 de abril de 2017, mediante o envio, para o correio eletrônico 

editaiscai@gmail.com, da documentação mencionada no item 6 deste Edital.  

Em assunto, especificar: “Edital 06/2017 - IPB”. OS DOCUMENTOS 

DEVEM SER ENVIADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS, nomeados de 

“A” a “M”, de acordo com cada um dos itens mencionados no item 6 deste 

Edital. 

Resultado 

Preliminar 

10 de maio de 2017, no site da CAI (www.cai.ufg.br) 

Recurso 11 de maio de 2017, até as 23h59, mediante envio de correio eletrônico para: 

editaiscai@gmail.com. 

 

Resultado 

Preliminar 

Retificado 

18 de maio de 2017, no site da CAI (www.cai.ufg.br) 

Recurso contra 

Resultado 

Preliminar 

Retificado 

19 de maio, até as 23h59, mediante envio de correio eletrônico para: 

editaiscai@gmail.com. 
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Resultado Final 26 de maio de 2017, no site da CAI. 

 

Entrega da 

documentação 

original impressa 

(SOMENTE PRÉ-

SELECIONADOS) 

Até 30 de maio de 2017: Os estudantes pré-selecionados deverão entregar a 

documentação original impressa em um dos seguintes locais 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 08h00 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 13h30 às 17h00, às segundas e sextas-feiras, na 

COGRAD, CAI, sala 18, Unidade Jatobá. Prof. Márcio Issamu 

Yamamoto. Fone: (64) 9981-0250 – cai.rej.ufg@gmail.com. 

 

 

 

 

Goiânia, 15 de maio de 2017. 

 

 

                  Ofir Bergemann de Aguiar   

Coordenadora de Assuntos Internacionais 
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