
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EDITAL SRI Nº 15/2022
MOBILIDADE GRADUAÇÃO PROJETO

MARCA ODONTOLOGIA

VAGAS PARA MOBILIDADE NA BOLÍVIA

A Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio da Secretaria de Relações

Internacionais (SRI), no âmbito do Programa MARCA – Projeto “Ampliando caminos en la

búsqueda de criterios enmarcados en el ciclo de formación profesional en servicios y comunidad

de las Carreras de Odontología del MERCOSUR”, torna público o presente Edital e convida os

(as) discentes do curso graduação em Odontologia da Regional Goiânia a se candidatarem à

pré-seleção para mobilidade internacional, no segundo semestre de 2022, em conformidade com

a Resolução CEPEC/UFG nº 828/2007, com as orientações da Instituição de destino e com os

critérios estabelecidos neste Edital.

1. OBJETIVO

O presente edital visa estimular, incentivar e pré-selecionar discente do curso de
Odontologia da Regional Goiânia a realizar mobilidade na Universidad del Valle - UNIVALLE
(www.univalle.edu), em La Paz, Bolívia.

2. DO INTERCÂMBIO

2.1. Número de vaga: 01 (um) titular.

2.2. Os classificados em número superior ao de vaga serão considerados suplentes, caso surjam

vagas adicionais no âmbito do programa e/ou desistência do titular.

2.3. Duração: 01 semestre (01 de agosto a 23 de dezembro de 2022) - considerando o

calendário acadêmico da instituição de destino.

2.4. Benefícios (de acordo com os Termos de Referência do MARCA):
2.4.1. O estudante brasileiro receberá do governo brasileiro (CAPES), de acordo com as Portarias

CAPES nº 132, de 18 de agosto de 2016 e nº 1, de 3 de janeiro de 2020, os valores abaixo

mencionados (pagamento em parcela única):

a) US$ 736,00 (setecentos e trinta e seis dólares americanos) para passagens;

b) US$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta dólares americanos) para seguro médico;

c) US $1.320,00 (um mil trezentos e vinte dólares americanos) relativos a auxílio

instalação.

2.4.2. A universidade de destino fornecerá isenção de taxas acadêmicas, alojamento e

alimentação, condicionada ao recebimento da verba prevista para este fim por parte do

governo boliviano.

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/92/o/Resolucao_CEPEC_2007_0828.pdf
http://univallebrasil.com/our_team/sede-lapaz/
http://www.univalle.edu/


2.5. É de responsabilidade do (a) discente que for selecionado para a mobilidade na

UNIVALLE:

a) Visto de estudante para o país de destino;

b) Seguro viagem de ampla cobertura que inclua assistência médica e odontológica,

repatriamento e cobertura pandemia COVID 19, válido no país de destino por todo o

período da mobilidade;

c) Cumprir as normas sanitárias do país de origem, incluindo os procedimentos relativos à

COVID 19;

d) Passagens de ida ao país de destino e de retorno ao Brasil ao final do prazo para a

realização da mobilidade;

e) Despesas pessoais;

f) Enviar à CAPES documentação solicitada para a condição de bolsista, bem como a

documentação de prestação de contas;

g) Enviar à SRI (editais.sri@ufg.br) os comprovantes de embarque / bilhete de passagem

de ida e volta, relatórios e demais documentos encaminhados à CAPES para a

implementação da bolsa, bem como para a prestação de contas.

3. DO (A) CANDIDATO (A) DISCENTE

3.1. Estar com matrícula ativa e frequência comprovada no curso de graduação em Odontologia

da Regional Goiânia.

3.2. NÃO realizar trancamento de matrícula no semestre da realização da mobilidade (2º

semestre de 2022) e nem ter a matrícula trancada no momento da candidatura.

3.3. Ter média global igual ou maior que 6,0 (seis), no momento da candidatura.

3.4. Ter integralizado, no mínimo, 50% das disciplinas do curso no momento da avaliação,

conforme item 8 deste Edital.

3.5. Ter obtido o mínimo de 600 (seiscentos) pontos no Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM), em testes realizados a partir de 2018.

3.6. Ter conhecimento do idioma espanhol (desejável).

3.7. Não ter sido anteriormente contemplado com apoio financeiro em Programa de Intercâmbio

coordenado ou mediado pela SRI.

3.8. Não participar do Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG).

3.9. Não ocupar cargo de docente.

3.10. Aceitar os mecanismos de reconhecimento definidos no Contrato de Estudos.

3.11. Realizar as atividades estabelecidas no Contrato de Estudos.

3.12. Assumir a responsabilidade pelos danos que possa sofrer e pelos prejuízos que possa

causar durante sua participação no Programa, os quais não estejam cobertos pelo seguro

contratado.

3.13. Cumprir com as exigências sanitárias (vacinação, etc) estabelecidas pelo país de destino e
trânsito.

mailto:editais.sri@ufg.br


3.14. Cumprir com as leis do país de destino, sob pena de desvinculação do Programa.

3.15. Realizar outros tipos de atividades que lhes sejam requeridas, além das estabelecidas no

contrato de estudo, como: participar de reuniões, preencher questionários de avaliação e

participar de reuniões destinadas a difundir informação sobre o projeto e seus resultados.

3.16. Participar de curso de aprimoramento em língua espanhola em data anterior à viagem, caso

seja ofertado pela UFG.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. A banca examinadora da pré-seleção da UFG será presidida pelo (a) Coordenador (a)

Acadêmico (a) do Projeto MARCA junto à Faculdade de Odontologia/UFG, composta pelos

professores convocados por esta presidência e apoiada pela SRI .

4.2. Critérios de pré-seleção:
A pré-seleção do (a) candidato (a) será realizada com base nos seguintes itens:

a) Média global: coeficiente escolar obtido a partir da média das notas das disciplinas

concluídas até o momento da candidatura.

b) Análise do currículo: conforme itens disponibilizados no formulário de avaliação, o

qual deverá ser preenchido pelo (a) candidato (a). Os itens devem ser

comprovados, constando a numeração correspondente no seu canto superior direito, e

organizados em um único arquivo pdf na ordem em que aparecem no referido

formulário.

c) Análise do conhecimento linguístico do idioma espanhol: a análise e pontuação

dos certificados de proficiência em língua espanhola seguirão tabela abaixo:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

Proficiência nível C2- equivalente a 6 semestre de estudos 10 pontos

Proficiência nível C1 - equivalente a 5 semestre de estudos 9 pontos

Proficiência nível B2 - equivalente a 4 semestre de estudos 8 pontos

Proficiência nível B1 - equivalente a 3 semestre de estudos 7 pontos 

Proficiência nível A2 - equivalente a 2 semestre de estudos 6 pontos

Proficiência nível A1 - equivalente a 1 semestre de estudos 5 pontos 

Sem proficiência comprovada ou certificado de proficiência inválido 0

4.3. Serão considerados como comprovantes de proficiência linguística em espanhol os

certificados oficiais, os testes realizados pela SRI em parceria com a Faculdade de Letras

(FL), declaração de haver concluído os níveis do Centro de Línguas (CL) ou histórico de

ensino superior, comprovando o tempo de língua cursado em semestres, conforme tabela

divulgada no 4.2. “c”. No caso de histórico de ensino médio, a pontuação será realizada por

ano de espanhol cursado.



4.3.1.Caso seja apresentado mais de um certificado de proficiência em língua espanhola, será

contabilizado apenas o certificado que gerar maior pontuação.

4.3.2.O Certificado ou Declaração que não apresentar o nível linguístico segundo o Quadro

Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) deverá constar os semestres

cursados, para ser considerado para a pontuação.

4.3.3.Não serão válidos testes realizados online, exceto se forem testes oficiais como DELE ou

CELU, SIELE.

4.4. Cada um dos três itens avaliados (4.2 “a”, “b”, “c”) receberá pontuação de 0 a 10 e a nota

final será a média simples das notas obtidas nas três avaliações.

4.5. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de aproveitamento, conforme

média das notas das três avaliações.

4.6. Em caso de empate, os itens abaixo, na ordem que segue, serão considerados como

critérios para desempate:

a) O (A) candidato (a) com maior pontuação na avaliação do conhecimento linguístico;

b) Maior pontuação na avaliação do currículo;

c) Maior idade.

4.7. Será considerado pré-selecionado (a) o (a) primeiro (a) colocado (a). Em caso de

desistência, será convocado o (a) segundo (a) colocado (a) e assim sucessivamente.

4.8. O (a) discente pré-selecionado (a) deverá providenciar o contrato de estudos e toda a

documentação necessária para ser encaminhada à instituição de destino para análise final,

considerando o cronograma deste Edital.

4.9. O (A) discente selecionado (a) deverá realizar a candidatura online na Instituição de
destino, conforme cronograma que compõem este edital e orientações disponíveis no

formulário de orientação da instituição de destino. Clique aqui para acessá-lo.
4.10. O (a) discente selecionado (a) deverá realizar o intercâmbio no segundo semestre do ano de

2022, considerando o calendário da instituição de destino, previsto no cronograma que

compoem este Edital.

4.11. A universidade de destino emitirá a decisão final, aceitando ou não o (a) discente

pré-selecionado(a) pela SRI.

5. DA INSCRIÇÃO PARA A PRÉ-SELEÇÃO NA UFG

5.1. Período de inscrição: 10 a 27 de junho de 2022, via formulário de inscrição. Clique aqui

para acessá-lo

5.2. Documentos a serem anexados ao formulário de inscrição na UFG:

a) Histórico Acadêmico atualizado, extraído do SIGAA.

b) Memorando da Coordenação do Curso, assinado, aprovando a candidatura e

declarando frequência, bem como atestando a sua liberação para a mobilidade no

exterior sem qualquer prejuízo para a sua vida acadêmica, desde que cumpridas as

exigências determinadas pelo regente de cada disciplina em que esteja matriculado.

Clique aqui para acessar o modelo.

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
http://dri.univalle.edu.co/es/semestre-de-intercambio-univalle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbBGpJXlOUyXX7J4HYPwDH8yoblkCffI2JZ_MrhyIywD1ZAA/viewform


c) Ficha do Estudante Selecionado. Clique aqui para acessá-la .

d) Contrato de Estudos. Clique aqui para acessá-lo.

e) Comprovante de proficiência em língua Espanhola, se houver.

f) Comprovante do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - mínimo 600 (seiscentos)

pontos , em testes realizados a partir de 2018.

g) Cópia do passaporte ou identidade

h) Formulário dos itens curriculares com as comprovações (arquivo PDF único). Clique

aqui para acessá-lo e faça o download para o preenchimento com os dados

necessários, salvando o documento no formato PDF para anexá-lo no formulário de

inscrição.

i) Carta de motivação, escrita em espanhol ou português, conforme domínio linguístico do

(a) discente, explicando os motivos que o (a) impulsionam a realizar a mobilidade.

j) Carta de recomendação assinada por um dos professores efetivos da unidade

acadêmica de origem.

6. DO JULGAMENTO PARA A PRÉ-SELEÇÃO UFG

6.1. Na etapa de homologação, realizada pela SRI, será observado o cumprimento dos requisitos

formais do edital.

6.2. As propostas homologadas e não homologadas serão divulgadas no sítio https://sri.ufg.br/,

conforme o cronograma que é parte deste Edital.

6.3. Do resultado do processo de homologação cabe solicitação de reconsideração, via e-mail

editais.sri@ufg.br, à Comissão de Seleção.

6.4. Na etapa de avaliação, as inscrições homologadas serão avaliadas pela Comissão de

Seleção, conforme estabelecido no item 4.0 deste edital.

6.5. Do resultado do processo de avaliação cabe solicitação de reconsideração à Comissão de

Seleção, via e-mail editais.sri@ufg.br, dentro do prazo estabelecido no cronograma que é

parte deste Edital.

https://docs.google.com/document/d/1Yyjm3Wsigej39y5jf7MdbJ36gt_kiaT5/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IjfbQO1lelV4fPrfUSseeFll0yC1ISvR/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QbQkOp73JMQ5xGCaxkCWNh3HdlHit-q0/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QbQkOp73JMQ5xGCaxkCWNh3HdlHit-q0/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
mailto:editais.sri@ufg.br
mailto:editais.sri@ufg.br


7. CRONOGRAMA

Data Atividade prevista

10  a 27 de junho de 2022 ● Inscrição na UFG para pré-seleção

22 de junho de 2022 ● Divulgação do resultado preliminar da homologação
das inscrições

22 e 23 de junho de 2022 ● Período para solicitação de reconsideração da
homologação das inscrições (via email
editais.sri@ufg.br )

27 de junho de 2022 ● Divulgação do resultado final da homologação das
inscrições

29 de junho de 2022 ● Divulgação do resultado preliminar da pré-seleção,
divulgado no site da SRI

29 e 30 de junho de 2022 ● Período para solicitação de reconsideração do
resultado preliminar.

4 de julho de 2022 ● Resultado final do processo seletivo a ser publicado em
www.sri.ufg.br

8 de julho de 2022 ● Prazo final previsto para a candidatura online, do (a)
selecionado (a), junto à instituição de destino

1 de agosto a 23 de dezembro de 2022 ● Período de realização das disciplinas na instituição de
destino

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1. A apresentação da documentação original poderá ser solicitada ao (à) discente a qualquer

momento, sendo pressuposta a responsabilidade do (a) discente (a) quanto à veracidade

dos documentos .

8.2. Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail editais.sri@ufg.br .

8.3. Casos omissos serão deliberados pela SRI, conjuntamente com a Coordenação do Projeto

MARCA-Odontologia.

Goiânia, 10 de junho de 2022.

Prof.a Dr.a Rejane Faria Ribeiro-Rotta
Secretária Adjunta de Relações Internacionais

SRI/UFG

mailto:editais.sri@ufg.br
http://www.sri.ufg.br
mailto:editais.sri@ufg.br

