
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EDITAL SRI Nº 13 /2022
MOBILIDADE GRADUAÇÃO PROJETO MARCA

AGRONOMIA

VAGA REMANESCENTE PARA MOBILIDADE NA ARGENTINA

Goiânia, 17 de junho de 2022.

A Secretária de Relações Internacionais, no uso de suas atribuições legais, torna

pública a retificação do Edital SRI N° 13/2022, conforme abaixo:

Onde lê-se:

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

testes realizados a partir de 2018.

Leia-se:

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

testes realizados a partir de 2016.

----------------------------

Onde lê-se:

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,

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

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

https://docs.google.com/document/d/1xnJthxd6PaDUFMHAPqi9WNyDRa-gdlHb/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G6K1tMEjvwB2zJBoU1Z4ns_v-bBkfkU_/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true


e) Declaração sobre riscos e responsabilidades (Declaración Expresa sobre Riesgos y

Responsabilidades). Clique aqui para acessá-la.

f) Termo de responsabilidade quanto aos riscos pessoais e acadêmicos devido à pandemia

COVID19. Clique aqui para acessá-la.

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

h) Comprovante do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - mínimo 600 (seiscentos) pontos ,

em testes realizados a partir de 2016.

i) Cópia do passaporte ou identidade

j) 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.

k) 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.

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

origem.

Leia-se:

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, faça

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

anexá-lo no formulário de inscrição.

c) Ficha do Estudante Selecionado. Clique aqui para acessá-la, faça o download para o

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

inscrição.

d) Contrato de Estudos. Clique aqui para acessá-lo, faça o download para o preenchimento com

os dados necessários e salve o documento para anexá-lo no formulário de inscrição.

e) Declaração sobre riscos e responsabilidades (Declaración Expresa sobre Riesgos y

Responsabilidades). Clique aqui para acessá-la.

f) Termo de responsabilidade quanto aos riscos pessoais e acadêmicos devido à pandemia

COVID19. Clique aqui para acessá-la.

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

h) Comprovante do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - mínimo 600 (seiscentos) pontos ,

em testes realizados a partir de 2016.

i) Cópia do passaporte ou identidade

https://docs.google.com/document/d/1HGd4ccaIGMCBGjlug1nvbpYY9DCCC4Sz5ZbVFqMAeDg/edit
https://docs.google.com/document/d/1MRCrZqDRaWgoOr6WXJbaXOlFf3dvzX9e5ikem6-bTIg/edit
https://docs.google.com/document/d/1MRCrZqDRaWgoOr6WXJbaXOlFf3dvzX9e5ikem6-bTIg/edit
https://docs.google.com/document/d/1cTJFB7dNfElf5mo1niSgjGqYhjzpeBiF22bsqtwPm70/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1b2kq7PsQGwJyjXLXVnp4UKKM7u30Utyz/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b2kq7PsQGwJyjXLXVnp4UKKM7u30Utyz/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Q-oXMKJgckLA5Htw---HnTOj9D2ycQdQ/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xnJthxd6PaDUFMHAPqi9WNyDRa-gdlHb/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G6K1tMEjvwB2zJBoU1Z4ns_v-bBkfkU_/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HGd4ccaIGMCBGjlug1nvbpYY9DCCC4Sz5ZbVFqMAeDg/edit
https://docs.google.com/document/d/1MRCrZqDRaWgoOr6WXJbaXOlFf3dvzX9e5ikem6-bTIg/edit
https://docs.google.com/document/d/1MRCrZqDRaWgoOr6WXJbaXOlFf3dvzX9e5ikem6-bTIg/edit
https://docs.google.com/document/d/1cTJFB7dNfElf5mo1niSgjGqYhjzpeBiF22bsqtwPm70/edit?usp=sharing


j) 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.

k) 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.

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

origem.

Ratificam-se os demais itens do presente Edital.

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

SRI/UFG

https://docs.google.com/document/d/1b2kq7PsQGwJyjXLXVnp4UKKM7u30Utyz/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b2kq7PsQGwJyjXLXVnp4UKKM7u30Utyz/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true

