
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS   
FACULDADE DE ODONTOLOGIA  

EDITAL SRI/FO Nº 03/2021 

Programa MARCA – Mobilidade Acadêmica Regional para Cursos Acreditados   

VAGAS PARA MOBILIDADE VIRTUAL 
PRÉ-SELEÇÃO  

A Secretaria de Relações Internacionais (SRI) e a Faculdade de Odontologia (FO) da  Universidade 
Federal de Goiás (UFG) fazem saber que estão abertas as inscrições para pré-seleção de  até 07 (sete) 
estudantes de graduação do Curso de Odontologia, Goiânia, desta Universidade, para  participar de 
mobilidade virtual, multilateral, com a colaboração de instituições parceiras que integram o Programa de 
Mobilidade Acadêmica Regional para  os Cursos Acreditados pelo Sistema de Acreditação do 
MERCOSUL (ARCU-SUR), em conformidade  com a Resolução CEPEC/UFG nº 828, com os 
documentos disponíveis  em: http://programamarca.siu.edu.ar/documentos.php e com os critérios 
estabelecidos neste edital.  
 
Observações: 
1) O Projeto "Análisis de las pasantías pre-profesionales en odontología. Experiencias 
regionales" tem por objetivo promover a troca de experiências entre estudantes de odontologia das 
Universidades integrantes do Programa MARCA em relação à situação sócio-sanitária dos países 
integrantes, duração de 08 (oito) semanas, com 01 (um) encontro semanal, e os estudantes deverão 
participar das webconferências de forma síncrona. O curso será ministrado no período de 12 de maio a 30 
de junho de 2021.  

2) O processo seletivo cria expectativa de direito, mas a candidatura pré-selecionada será submetida à 
aprovação por parte da Coordenação do Projeto "Análisis de las pasantías pre-profesionales en 
odontología. Experiencias regionales".  

3) O estudante deverá arcar com as despesas necessárias para viabilizar sua participação no Projeto 
"Análisis de las pasantías pre-profesionales en odontología. Experiencias regionales".  

1. Número de vagas: 07 (sete) vagas. Estudantes classificados em número superior ao de vagas 

serão considerados suplentes, caso surjam vagas adicionais no âmbito do programa. 
2. Duração: 8 (oito) semanas, relativo a Curso de Inverno Internacional Multilateral, com início em 12 
de maio até 30 de junho de 2021.  

3. Benefícios (de acordo com os Termos de Referência do MARCA)  



O estudante que irá realizar a mobilidade virtual terá essa disciplina internacional incluída em seu 
histórico escolar e terá a oportunidade de interagir com docentes e discentes das seguintes instituições: 
Udelar - Uruguay, UNR-Argentina, Univalle - Bolívia e USFX-	Bolívia. 

4. Requisitos  
a) Estar devidamente matriculado no curso de Odontologia da UFG e com frequência no segundo 
semestre de 2020, correspondente ao 8o período.  
b) Ter entre 40% e 50% da carga horária total para integralização curricular, no momento da 
candidatura.  
c) Ter média global igual ou maior que 6,0 (seis), no momento da candidatura.  
d) Não participar do Programa de Estudante Convênio de Graduação (PEC-G). 

5. Obrigações do estudante  
a) Aceitar os mecanismos de reconhecimento definidos no Contrato de Estudos.  
b) Realizar as atividades estabelecidas no Contrato de Estudos.  
c) Assumir a responsabilidade pelos danos que poderão sofrer e pelos prejuízos que possam causar 
durante sua participação no Programa. 
d) Cumprir com as leis locais e de ambientes virtuais de comunicação, sob pena de desvinculação do 
Programa. 
e) Realizar outros tipos de atividades que lhes sejam requeridas como: participar de reuniões, preencher 
questionários de avaliação e participar de eventos destinados a difundir informação sobre o projeto e 
seus resultados. 

6. Inscrição: As inscrições deverão ser realizadas até o dia 08 de maio de 2021 (sábado), até às 24h, 
por meio do envio da documentação mencionada no item 7 deste Edital para o correio eletrônico: 
coordenacaodecurso.fo@ufg.br sob o assunto “Edital SRI/FO Nº 03/2021 - MARCA- FO”.  

7. Documentos necessários para a candidatura, a ser encaminhados para o correio eletrônico  
coordenacaodecurso.fo@ufg.br, sob o assunto Edital SRI/FO Nº 03/2021 - MARCA- FO. OS  
DOCUMENTOS DEVEM SER ENVIADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS, EM PDF, EM UMA 
ÚNICA  MENSAGEM DE EMAIL:  
a) Formulário de inscrição SRI, disponível no link: https://sri.ufg.br/p/3868-formularios-para-estudantes-
da-ufg 
b) Histórico Acadêmico atualizado com Média Global e taxa de integralização curricular. 
c) Carta de Motivação do aluno para participação do Programa. 
d) Currículo Lattes (link para acesso). 
Observação: O pré-selecionado deverá enviar a documentação original para o e-mail da 
Coordenação de Curso da Faculdade de Odontologia até as 24 horas do dia 08 de maio de 2021, sob 
pena de desclassificação.  
 
8. Seleção  

8.1. A seleção do candidato será feita 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. Avaliação do Currículo Lattes. 
 

8.2. Cada item terá peso 10,00. A média final será a média simples das notas obtidas nas duas 
avaliações.  

8.3. Em caso de empate, terá prioridade o candidato que apresentar maior carga horária integralizada.  
Se persistir o empate, o candidato mais velho será selecionado.  

8.4. Os candidatos que não atenderem aos requisitos ou não apresentarem a documentação necessária  
serão considerados desclassificados.  

9. Cronograma  

Atividade  Data 

Inscrição  Até o dia 08 de maio de 2021 (sábado), mediante o envio da 
documentação mencionada no item 7 deste edital para o correio 
eletrônico: coordenacaodecurso.fo@ufg.br, sob o assunto 
“Edital SRI/FO Nº 03/2021 - MARCA- FO” 

Homologação das candidaturas e 
resultado preliminar 

10 de maio de 2021 (segunda-feira), no site da FO/UFG 

Recurso  No dia 11 de maio de 2021, mediante envio de email para:  
coordenacaodecurso.fo@ufg.br, sob o assunto “RECURSO 
Edital SRI/FO Nº 03/2021 – MARCA-FO”. 

Resultado Final  12 de maio de 2021, no site da FO/UFG, às 12h. 

Início das aulas 12 de maio de 2021, às 18h, mediante link informado aos 
selecionados. 

 
10. Disposições finais  
a) A UFG pré-selecionará o estudante e a Coordenação do Curso "Análisis de las pasantías pre-
profesionales en odontología. Experiencias regionales"  emitirá decisão quanto à sua aceitação ou 
não.  
b) O processo de seleção será coordenado pela SRI e pela FO/UFG. 
c) Casos omissos serão deliberados pela SRI e pela FO/UFG. 

Goiânia, 05 de maio de 2021.  

 
Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo 
Secretário de Relações Internacionais - UFG 
 
Prof. Julio Almeida Silva  
Coordenador de Curso  



Faculdade de Odontologia - UFG 


