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EDITAL DRI 031/2019 

AULAS GRATUITAS DE MANDARIM  

 
 A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) faz saber que estão abertas 
inscrições para duas turmas de mandarim, com 16 vagas em cada uma, conforme 
critérios estabelecidos neste Edital.  
 
1) Do curso: Trata-se de um curso gratuito introdutório ao mandarim, ministrado por 
professora chinesa, em que a comunicação com os alunos será em língua inglesa. A 
carga horária do curso é de 30 horas. O curso se inicia no dia 28 de outubro de 2019 e 
termina em 19 de dezembro de 2019. Os estudantes que obtiverem êxito no curso 
receberão um Certificado. 
 
2) Do horário e local das turmas: Serão oferecidas aulas em duas turmas. As aulas 
para a turma A ocorrerão às segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h40. As aulas para a 
turma B ocorrerão às segundas e quartas-feiras, das 16h às 17h40. O candidato deverá 
escolher um desses horários ao se inscrever. Caso possa estudar em qualquer desses 
horários, poderá marcar os dois horários na ficha de inscrição, indicando a primeira e a 
segunda opção. As aulas serão ministradas na Faculdade de Letras da UFG, sendo na 
segunda-feira na Sala 88 do Bloco Bernardo Élis da Faculdade de Letras, e na quarta-
feira, na sala 15 do Bloco Cora Coralina da Faculdade de Letras. 
 
3) Dos requisitos:  
a) Ser estudante de graduação da UFG, com matrícula efetivada e com frequência no 
segundo semestre de 2019. 
 
4) Dos documentos:  
a) Ficha de Inscrição (Anexo A), em que o candidato escolherá o(s) horário(s) 
pretendido(s). 
b) Comprovante de matrícula na graduação, extraído do SIGAA. 
c) Histórico Acadêmico atualizado, extraído do SIGAA. 
d) Comprovante de conhecimento de língua inglesa (no mínimo dois semestres de 
estudo de língua inglesa, realizados em cursos de línguas ou na graduação em Letras da 
UFG, ou outro Certificado de maior nível). 
 
5) Da inscrição:  De 9 a 15 de outubro de 2019, por meio de correio eletrônico enviado 
para editaisdri@gmail.com 
Em assunto, especificar: Edital DRI 031/2019 – Aulas de Mandarim 
Anexar os documentos constantes no item 4, em arquivos separados e em uma mesma 
mensagem de email.  



 
6. Seleção: 

A seleção dos candidatos será realizada por meio da Média Relativa, obtida pela 
DRI por meio de acesso ao extrato acadêmico disponível no SIGAA, no dia 16 de 
outubro de 2019. Serão selecionados os candidatos que tenham maior média relativa, 
observando-se o número de vagas para cada turma. Havendo empate, será selecionado o 
candidato que tiver maior integralização curricular. 

 
7) Do calendário:  
De 9 a 15 de outubro de 2019  Inscrição, por meio de correio eletrônico 

para editaisdri@gmail.com 
Em assunto, especificar: Edital DRI 
031/2019 – Aulas de Mandarim  
Anexar documentos, conforme item 4 
deste Edital. 

17 de outubro de 2019  Resultado preliminar, que será divulgado 
na página da DRI: www.dri.ufg.br 

18 de outubro de 2019 Data para interposição de recurso contra o 
resultado preliminar, por meio de envio de 
correio eletrônico para: 
editaisdri@gmail.com  
Em assunto, especificar: Recurso Edital 
DRI 031/2019 - Aulas de Mandarim  
Os recursos deverão ser enviados das 8 
horas até às 12 horas do dia 18 de outubro 
de 2019. 

21 de outubro de 2019 Resultado final, que será divulgado na 
página da DRI: www.dri.ufg.br 

 
 
8) Das disposições finais:  

1. O processo de seleção será coordenado pela DRI. 
2. A qualquer momento, poderá ser solicitada, ao candidato, a apresentação da 

documentação original. O envio da documentação por email pressupõe a 
responsabilidade do candidato quanto à sua veracidade.  

3. Casos omissos serão deliberados pela DRI. 
 
 

Goiânia, em 09 de outubro de 2019. 
 

 
 
 
 

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


