
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EDITAL SRI Nº 07/2022
MOBILIDADE INTERNACIONAL GRADUAÇÃO AUGM

PROGRAMA ESCALA DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO AUGM

Goiânia, 21 de abril de 2022.

A Secretária de Relações Internacionais, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a retificação do Edital SRI N° 07/2022, conforme abaixo:

Onde lê-se:
EDITAL SRI Nº 07/2022

MOBILIDADE GRADUAÇÃO AUGM
PROGRAMA ESCALA ESTUDANTIL GRADUAÇÃO AUGM

Leia-se:

EDITAL SRI Nº 07/2022
MOBILIDADE INTERNACIONAL GRADUAÇÃO AUGM

PROGRAMA ESCALA ESTUDANTIL GRADUAÇÃO AUGM
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Onde lê-se:

1. DO INTERCÂMBIO

2.1. Número de vagas e distribuição por Universidade de destino e Regional da UFG: 11

(onze) vagas regulares e 22 (vinte duas) vagas de suplentes, distribuídas conforme o

quadro abaixo:

Universidade
de origem /
Campus

País de
destino

Universidade de Destino No. de
vagas

No. de
vagas de
suplência

UFG
Regional
Metropolitana
de Goiânia
- Câmpus
Samambaia -
Câmpus Colemar

Natal e Silva
- Câmpus

Aparecida de
Goiânia

Argentina Universidad de Buenos Aires (UBA) 2 2

Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) 2 2

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 1 1

Universidad Nacional del Litoral (UNL) 1 1

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 1 1

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 1 1

Uruguai Universidad de la República (UDELAR) 1 1

UFG Argentina Universidad Nacional del Sur (UNS) 1 1



Campus Goiás Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 1 1

2.3. Duração: Um semestre letivo, relativo ao 2º semestre de 2022, de acordo com calendário

letivo da instituição de destino.

2.4. Benefícios:
a) A UFG poderá conceder bolsa auxílio transporte terrestre de ida e volta, dependendo da

disponibilidade orçamentária da instituição no momento da realização do intercâmbio; b)

Caso a UFG não possa conceder a bolsa auxílio transporte em razão de limitações

orçamentárias, o (a) discente (a) selecionado (a) deverá arcar com os custos da viagem;

c) A universidade de destino fornecerá alojamento e alimentação pelo período do

intercâmbio.

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

Visto de estudante para o país de destino;
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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) Passagens de ida ao país de destino e retorno ao Brasil;

d) Despesas pessoais e acadêmicas;

e) Realizar atividades acadêmicas na respectiva área do curso ao qual está vinculado na

UFG;

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

ida e volta.

Leia-se:

1. DO INTERCÂMBIO

2.1. Número de vagas e distribuição por Universidade de destino e Regional da UFG: 11

(onze) vagas regulares e 22 (vinte duas) vagas de suplentes, distribuídas conforme o

quadro abaixo:

Universidade
de origem /
Campus

País de
destino

Universidade de Destino No. de
vagas

No. de
vagas de
suplência



UFG
Regional

Argentina Universidad de Buenos Aires (UBA) 2 2

Metropolitana
de Goiânia

Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) 2 2

- Câmpus
Samambaia -
Câmpus Colemar

Natal e Silva

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)* 1 1

- Câmpus
Aparecida de
Goiânia

Universidad Nacional del Litoral (UNL) 1 1

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 1 1

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 1 1

Uruguai Universidad de la República (UDELAR) 1 1

UFG
Campus Goiás
Argentina Universidad Nacional del Sur (UNS) 1 1

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 1 1

* Clique aqui para acessar informações específicas da UNER

2.2. Duração: Um semestre letivo, relativo ao 2º semestre de 2022, de acordo com calendário

letivo da instituição de destino.
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2.3. Benefícios:
a) A UFG concederá bolsa auxílio transporte terrestre de ida e volta, a qual deverá ser

solicitada com pelo menos 30 dias de antecedência. O auxílio financeiro será concedido

por meio de depósito bancário. Será necessário a apresentação do comprovante de

compra das passagens e de embarque, para prestação de contas junto à SRI.

b) A universidade de destino garantirá alojamento e alimentação pelo período do

intercâmbio, de acordo com as regras de cada instituição.

2.4. É de responsabilidade do (a) discente que for selecionado para a mobilidade na AUGM: 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) Passagens de ida ao país de destino e retorno ao Brasil;



d) Despesas pessoais e acadêmicas;

e) Realizar atividades acadêmicas na respectiva área do curso ao qual está vinculado na

UFG;

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

ida e volta.
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Onde lê-se:

5. DA INSCRIÇÃO PARA A PRÉ-SELEÇÃO NA UFG

5.1. Período de inscrição: 11 de abril a 16 de maio 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 escolar (SIGAA).

b) Memorando da Coordenação de Curso constando: aprovação da candidatura do

estudante; autorização para realização da mobilidade no Programa Escala Estudantil

Graduação AUGM e declaração de frequência. Clique aqui para acessar o modelo, faça

o download para o preenchimento com os dados necessários e salve o documento para



anexá-lo no formulário de inscrição.

c) Formulário de candidatura à AUGM. Clique aqui para acessar o modelo, faça o download

para o preenchimento com os dados necessários e salve o documento para anexá-lo no

formulário de inscrição.

d) Carta de motivação. (Escrita em espanhol e dirigida à universidade de destino,

explicando os motivos que impulsionam o estudante a realizar o intercâmbio e a

escolher a universidade de destino).

e) Comprovante de conhecimento da língua espanhola em nível A2. Serão aceitos

certificado de teste de proficiência OU comprovante de realização de pelo menos

três semestres de curso de língua espanhola OU declaração de aprovação em

teste de espanhol promovido pela SRI/UFG.

f) Carta de recomendação de um professor efetivo da UFG, com informações sobre o perfil

e a conduta do (a) discente.

Leia-se:

5. DA INSCRIÇÃO PARA A PRÉ-SELEÇÃO NA UFG

5.1. Período de inscrição: 11 de abril a 16 de maio de 2022, via formulário de inscrição. Clique

aqui para acessá-lo. Observar regra específica da UDELAR, no rodapé da tabela do item 2.1

deste edital.

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

Histórico escolar (SIGAA);

b) Cópia da identidade ou passaporte;
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c) Memorando da Coordenação de Curso constando: aprovação da candidatura do

estudante; autorização para realização da mobilidade no Programa Escala Estudantil

Graduação AUGM e declaração de frequência. Clique aqui para acessar o modelo, faça

o download para o preenchimento com os dados necessários e salve o documento para

anexá-lo no formulário de inscrição;

d) Formulário de candidatura à AUGM. Clique aqui para acessar o modelo, faça o download

para o preenchimento com os dados necessários e salve o documento para anexá-lo no

formulário de inscrição. Para os candidatos da UNER, preencher também o formulário

específico, clicando aqui;

e) Carta de motivação. (Escrita em espanhol e dirigida à universidade de destino,



explicando os motivos que impulsionam o estudante a realizar o intercâmbio e a

escolher a universidade de destino);

f) Comprovante de conhecimento da língua espanhola em nível A2. Serão aceitos

certificado de teste de proficiência OU comprovante de realização de pelo menos

três semestres de curso de língua espanhola OU declaração de aprovação em

teste de espanhol promovido pela SRI/UFG;

g) Carta de recomendação de um professor efetivo da UFG, com informações sobre o perfil

e a conduta do (a) discente.

Ratificam-se os demais itens do presente Edital.

Profa. Rejane Faria Ribeiro-Rotta
Secretária Adjunta de Relações Internacionais

SRI/UFG
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