MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
EDITAL DRI 08/2020
CURSO DE INTRODUÇÃO À CULTURA CHINESA
A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Goiás (UFG)
faz saber que estão abertas inscrições para estudantes de graduação e de pós-graduação
da UFG que desejam participar gratuitamente de um Curso de Introdução à Cultura
Chinesa, em parceria com a Hebei Foreign Studies University, China, e com o Grupo
Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB).
1. Do período de inscrição: de 27 de julho a 5 de agosto de 2020.
2. Da pré-seleção: serão pré-selecionados 5 (cinco) estudantes, sendo 3 (três) da
graduação e 2 (dois) da pós-graduação, cabendo ao GCUB a seleção final, levando-se
em conta que estão disponíveis 50 vagas para todas as Universidades membros do
GCUB. Vagas não preenchidas em uma categoria (graduação ou pós-graduação)
poderão ser ocupadas por candidatos de outra categoria.
3. Do curso:
Universidade Anfitriã: Hebei Foreign Studies University, China.
Carga horária: 45h.
Professora responsável: Ana Qiao.
Periodicidade: Semanal (todas as quartas-feiras).
Horário das aulas: 19h às 22h (horário de Brasília).
Início das aulas: 2 de setembro de 2020.
Número total de estudantes: 50 (cinquenta).
Idioma: Português e Inglês.
4. Dos requisitos:
a) Estar devidamente matriculado na UFG, seja em curso de graduação ou de pósgraduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado).
b) Possuir proficiência em inglês em nível B1(intermediário) – a comprovação do nível
poderá ser feita por meio da apresentação de Certificado que comprove que o estudante
cursou, pelo menos, seis semestres de curso de inglês, ou uma carga horária mínima de
360 horas em curso de inglês ou na graduação.

5. Dos documentos necessários para a inscrição, a serem enviados por email para:
editaisdri@gmail.com em formato PDF. Os documentos deverão ser enviados em
arquivos separados anexados a uma única mensagem de email:
a) Formulário de inscrição (ver Anexo A).
b) Cópia da carteira de identidade.
c) Comprovante de matrícula na graduação ou na pós-graduação stricto sensu da UFG
d) Extrato acadêmico (para os estudantes de graduação)
e) Comprovação de proficiência linguística em inglês, conforme item 4.b.
6. Da seleção dos discentes
a) Dos estudantes de graduação: A seleção dos candidatos será realizada por meio da
Média Relativa, obtida pela DRI por meio de acesso ao extrato acadêmico disponível no
SIGAA, em data compreendida entre 5 e 7 de agosto de 2020, sendo selecionado um
candidato por curso de graduação. Caso não haja candidatos de diferentes cursos, as
vagas poderão ser preenchidas por candidatos do mesmo curso. Em caso de empate, terá
prioridade o candidato que apresentar maior carga horária integralizada. Se persistir o
empate, será selecionado o candidato mais velho.
b) Dos estudantes de pós-graduação: Serão selecionados os candidatos cujo Programa
de Pós-Graduação da UFG a que pertencer tenha a maior pontuação na CAPES,
segundo dados disponíveis na Plataforma Sucupira, sendo um aluno por cada Programa.
Caso não haja candidatos de diferentes Programas, as vagas poderão ser preenchidas por
candidatos do mesmo Programa. Em caso de empate, será selecionado o candidato mais
velho.
c) Os candidatos que não atenderem aos requisitos ou não apresentarem a
documentação necessária serão considerados desclassificados.
6. Do calendário:
Inscrição

Resultado Preliminar
Recurso
Resultado Final

De 27 de julho a 5 de agosto de 2020.
Enviar email com os documentos
constantes no item 5 para
editaisdri@gmail.com
Assunto: Edital DRI 08/2020
7 de agosto de 2020
10 de agosto, até às 12 horas. Enviar
email para: editaisdri@gmail.com
Assunto: Recurso Edital DRI 08/2020
12 agosto de 2020

7) Das disposições finais:
a) A qualquer momento, poderá ser solicitada, ao candidato, a apresentação da
documentação original. O envio da documentação pressupõe a responsabilidade do
candidato quanto à sua veracidade.
b) A apresentação de qualquer documento adulterado no ato da inscrição implicará o
indeferimento da candidatura, bem como tornará o candidato impedido de se candidatar,

durante o tempo restante de seu curso de graduação ou de pós-graduação, a qualquer
Edital emitido pela DRI.
c) O resultado final pelo GCUB será divulgado no dia 19 de agosto de 2020.
d) Data limite para matrícula na Hebei Foreign Studies University: 25 de agosto de
2020. Informações a esse respeito serão passadas posteriormente aos candidatos
selecionados pelo GCUB.
e) Casos omissos serão deliberados pela DRI.
Goiânia, 24 de julho de 2020.

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

