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EDITAL SRI 12/2021 
MOBILIDADE PRESENCIAL  

PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DE MOBILIDADE ACADÊMICA (PUMA) 
PARA PAÍSES NA AMÉRICA LATINA, MEMBROS DA AGÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA DA FRANCOFONIA 
 
A Secretaria de Relações Internacionais (SRI) da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
faz saber que estão abertas as inscrições para pré-seleção de estudantes de graduação 
da UFG, para mobilidade presencial em universidades membros da Agência 
Universitária da Francofonia (AUF), localizados na América Latina (ver Anexo A), que 
não sejam universidades brasileiras, a partir de agosto de 2022, em conformidade 
com a Resolução CEPEC 828/2007, com os critérios estabelecidos neste Edital, com a 
Convocatória PUMA (ver Anexo B). Mais informações: http://crula-
auf.com/pt/university-home-portugues/ 
  
1 - Dos objetivos: Os objetivos do Programa PUMA são:  
 
a) Realizar uma experiência de internacionalização que permita que os alunos 

cursem disciplinas em uma universidade de destino e as homologuem nas suas 
universidades de origem.  

b) Dinamizar a vida em rede entre as universidades da América Latina membros da 
AUF. 

c) Promover uma francofonia solidária entre as universidades da América Latina 
membros da AUF, por meio da participação dos bolsistas do programa PUMA 
em eventos de francofonia e de aprendizagem e difusão da língua francesa. 

d) Impulsionar e difundir a francofonia e a mobilidade na América Latina para 
estreitar laços entre universidades e permitir que, no futuro, floresçam projetos 
de cooperação bilaterais 

 
2- Do número de vagas e distribuição por Universidade de destino: A Universidade 
Federal de Goiás pré-selecionará um(a) estudante de graduação e um(a) suplente para 
cada universidade participante estrangeira (ver Anexo A). 
 
OBS:  
a) O(a) aluno(a) deverá obrigatoriamente cursar, no mínimo, uma disciplina na área de 
francofonia (língua francesa, cultura etc.) na universidade de destino, além das 
disciplinas de sua área de conhecimento. O(a) estudante deverá cursar, no mínimo, 3 
disciplinas na universidade de destino. 
 
3 – Da duração da mobilidade presencial: Um semestre letivo, a partir de agosto de 
2022. 



 
4 – Do apoio das instituições:  
a) A UFG poderá conceder bolsa auxílio transporte, preferencialmente terrestre, de ida e 
volta, dependendo da disponibilidade orçamentária da instituição no momento da 
realização da mobilidade. b) A universidade de destino garantirá alojamento e 
alimentação pelo período da mobilidade.  
 
5 – Dos requisitos para a candidatura: 
a) Estar devidamente matriculado(a) na UFG e com frequência no segundo semestre 
letivo de 2021. 
 
b) Não estar com o curso trancado no segundo semestre letivo de 2021. 
 
c) Ter média global igual ou superior a 6,0 (seis) ou média relativa igual ou superior a 0 
(zero), no momento da avaliação do extrato acadêmico, conforme item 8 deste Edital.  
 
d) Ter concluído entre 40 e 60% da carga horária total para integralização curricular do 
curso, no momento da avaliação do extrato acadêmico, conforme item 8 deste Edital.  
 
e) Ter conhecimento da língua espanhola (pelo menos nível B2), equivalente a 4 
semestres completos de estudo da língua (240 horas-aula) em escola de línguas ou na 
UFG.  
 
f) Ter conhecimento da língua francesa (pelo menos nível A2), equivalente a dois 
semestres completos de estudo da língua (120 horas) para realização da mobilidade em 
países hispanoablantes e, pelo menos, nível B2, equivalente a 4 semestres completos de 
estudo da língua (240 horas-aula), para a realização de mobilidade na Guiana Francesa. 
Os cursos deverão ter sido realizados em escolas de línguas ou na UFG 
 
g) Não ocupar cargo docente na UFG. 
 
6 – Documentos necessários para candidatura: Os documentos deverão ser enviados 
para o e-mail editais.sri@gmail.com , acompanhados de tradução em espanhol ou em 
francês, dependendendo da Universidade de destino. 
 
Os documentos da letra “a” até a letra “h” deverão ser enviados na seguinte ordem, em 
um único arquivo formato PDF, não superior a 20MB, anexado à mensagem de email.  
 
a) Fotografia colorida 3x4 (a fotografia fará parte do arquivo único em PDF e deverá ser 
enviada também separadamente em formato .jpg) 
 
b) Cópia da identidade ou da página do passaporte em que aparecem a foto e o número 
do passaporte 
 
c) Comprovante de Matrícula, obtido no Portal do Aluno 
 
d) Histórico escolar atualizado, com as disciplinas cursadas e média geral acumulada, 
obtido no Portal do Aluno. 
 



e) Documento comprobatório de conhecimento de língua francesa, conforme exigência 
da universidade escolhida (ver item 5.f deste Edital) 
 
f) Certificado de vacinação contra COVID-19, abrangendo as duas doses. 
 
g) Documento comprobatório de conhecimento de língua espanhola, conforme item 5.e 
deste Edital. 
 
h) Carta de compromisso ao Programa PUMA, conforme Anexo C. 
 
OBS: Além dos documentos acima enviados em um único arquivo PDF, o 
candidato deverá também enviar separadamente, mas na mesma mensagem de 
email, os seguintes documentos: 
 
i) Memorando da Coordenação do Curso afirmando que está de acordo com a 
candidatura do(da) estudante e que o(a) estudante encontra-se regularmente 
matriculado(a) e com frequência. O modelo do Memorando encontra-se disponível em: 
https://sri.ufg.br/p/29493-formularios-sri 
 
j) Formulário de inscrição, conforme modelo disponível em: https://sri.ufg.br/p/29493-
formularios-sri 
 
k) Termo de Responsabilidade para Participação de Mobilidade em Instituições de 
Ensino Superior no Exterior durante o Período de Pandemia (covid-19), disponível em: 
https://sri.ufg.br/p/29493-formularios-sri 
 

l) Información del postulante (conforme Anexo D). 

m) Termo de Compromisso de Intercâmbio, disponível em: https://sri.ufg.br/p/29493-
formularios-sri 

OBS: A não observação dessas orientações implicará a não homologação da 
inscrição. 
 
7 – Do período de inscrição: de 22 de dezembro de 2021 (quarta-feira) até as 12h do 
dia 31 de janeiro de 2022 (segunda-feira), para o endereço eletrônico 
editais.sri@gmail.com, mediante o envio da documentação mencionada no item 6 deste 
Edital. A mensagem deverá ter como ASSUNTO: EDITAL SRI 12/2021 – 
PROGRAMA PUMA 
OBS:  Mais informações: editais.sri@gmail.com e no site: http://crula-
auf.com/pt/university-home-portugues/ 
 
8 - Dos Critérios de Seleção:  
a) A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada por meio da Média Relativa, obtida 
pela SRI por meio de acesso ao extrato acadêmico disponível no SIGAA, no período de 
01 a 9 de fevereiro de 2022.  
 
b) Serão pré-selecionados(as) 1 candidato(a) titular e 1 suplente por universidade de 
destino. 
 



c) Em caso de empate, terá prioridade o(a) candidato(a) que apresentar maior carga 
horária integralizada, respeitando-se o limite de 60%. A taxa de integralização será 
obtida pela SRI por meio de acesso ao extrato acadêmico disponível no SIGAA, na data 
informada no item 8.a.  
 
d) Se persistir o empate, será selecionado(a) o(a) candidato(a) mais velho(a). 
 
e) Os(As) candidatos(as) que não atenderem aos requisitos ou não apresentarem a 
documentação necessária serão considerados desclassificados(as).  
 
9 - Do Cronograma:  
 
Data Atividade prevista 
De 22 de dezembro de 2021(quarta-feira) 
até às 12h do dia 31 de janeiro de 2022 
(segunda-feira) 

Inscrições dos(as) candidatos(as), para o 
endereço eletrônico editais.sri@gmail.com 
mediante o envio da documentação 
mencionada no item 6 deste Edital, 
seguindo a ordem dos documentos 
estabelecida neste item  
ASSUNTO: EDITAL SRI 12/2021 – 
PROGRAMA PUMA 

10 de fevereiro de 2022 (quinta-feira) Homologação preliminar das inscrições 
11 de fevereiro de 2022 (sexta-feira), até 
às 14h 

Prazo para recurso contra a não 
homologação das inscrições, a ser enviado 
para o correio eletrônico 
editais.sri@gmail.com, A mensagem 
deverá ter como ASSUNTO: Recurso 
Homologação EDITAL SRI 12/2021 – 
PROGRAMA PUMA 

15 de fevereiro de 2022 (terça-feira) Homologação final das inscrições 
16 de fevereiro de 2022 (quarta-feira) Resultado preliminar, publicado em: 

www.sri.ufg.br 
17 de fevereiro de 2022 (quinta-feira), 
até às 14h 

Prazo para recurso, a ser enviado para o 
correio eletrônico editais.sri@gmail.com, 
A mensagem deverá ter como ASSUNTO: 
Recurso Resultado EDITAL SRI 12/2021 – 
PROGRAMA PUMA 

18 de fevereiro de 2022 (sexta-feira) 
 

Resultado final, publicado em: 
www.sri.ufg.br 

 
10 - Das disposições finais:  
a) O processo de pré-seleção será coordenado pela SRI.  
 
b) A UFG pré-selecionará os(as) estudantes, e o Programa PUMA procederá à Seleção 
Final. 
 
c) A qualquer momento, poderá ser solicitada, ao(à) candidato(a), a apresentação da 
documentação original. O envio da documentação pressupõe a responsabilidade do(a) 
candidato(a) quanto à sua veracidade.  
 



d) O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá realizar a mobilidade presencial a partir de 
agosto de 2022, observando-se o calendário acadêmico da Universidade de destino.   
 
e) Casos omissos serão deliberados pela SRI.  

 
 

Goiânia, 20 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo 
Secretário de Relações Internacionais - UFG 


