
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EDITAL SRI No.06/2022
MOBILIDADE INTERNACIONAL

SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME
ERASMUS+ MOBILITY

(Graduação)

A Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio da Secretaria de Relações

Internacionais (SRI), torna público o presente Edital e convida os (as) discentes de graduação

dos cursos definidos neste Edital, a se candidatarem à seleção para mobilidade internacional

na Sapienza University of Rome - Itália (SAPIENZA), no âmbito do Programa de Mobilidade

Erasmus+, em conformidade com o regulamento do Programa Erasmus+, da SAPIENZA e da

Resolução CEPEC/UFG nº 828/2007.

1. OBJETIVO

O presente edital visa estimular, incentivar e selecionar discentes de graduação da UFG,

para nominação de candidaturas para o intercâmbio acadêmico na Sapienza University of Rome -

Itália.

2. DO INTERCÂMBIO

2.1. Instituição de destino: Sapienza University of Rome.(SAPIENZA)

2.2. Número de vagas: 01 (uma) vaga para estudantes das 16 universidades brasileiras que

participam do projeto Erasmus+ , coordenado pela SAPIENZA.

2.3. Duração: 1 (um) semestre acadêmico, de setembro de 2022 a fevereiro de 2023.

2.4. Cursos oferecidos: Arquitetura, Artes e Humanidades, Engenharia Civil e Industrial,

Economia, Engenharia da Informação, Ciência da Computação e Estatística, Direito,

Matemática, Física, Ciências Naturais, Psicologia, Ciência Política, Sociologia e Ciências

da Comunicação.

2.5. Benefícios: a instituição de destino oferecerá isenção de taxas acadêmicas, alojamento e

alimentação.

2.6. É de responsabilidade do (a) discente que for selecionado para a mobilidade na

SAPIENZA:

a) visto de estudante para o país de destino;

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-international-credit-mobility
https://drive.google.com/file/d/1ZgzdjAFNy8NtggfQTWpSxWeRTNVN9M73/view?usp=sharing
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/92/o/Resolucao_CEPEC_2007_0828.pdf


b) seguro de saúde e de vida, de ampla cobertura, inclusive repatriamento, válido no país

de destino por todo o período da mobilidade;

c) passagens de ida ao país de destino e retorno ao Brasil;

d) despesas pessoais e acadêmicas.

2.7. O (A) discente selecionado (a) deverá realizar atividades acadêmicas na respectiva área

do curso ao qual está vinculado na UFG.

3. DO (A) CANDIDATO (A) DISCENTE

3.1. Estar com matrícula ativa no curso de graduação ao qual está vinculado na UFG.

3.2. Ter integralizado, no mínimo, 20% (vinte por cento) da carga horária em disciplinas do

curso, no momento da candidatura ao Programa de Mobilidade SAPIENZA.

3.3 Não participar do Programa de Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G).

3.4. Não ter realizado mobilidade acadêmica na graduação com financiamento, por meio de

edital coordenado pela área internacional da UFG.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. A etapa preliminar para a nominação dos candidatos será realizada pela SRI por meio

deste edital.

4.2. Serão nominados pela SRI para a SAPIENZA até no máximo 1 (um) candidato por curso,

entre os inscritos que apresentarem as melhores médias globais.

4.3. Será dada prioridade para estudantes que comprovem desvantagem socioeconômica e

necessidades especiais.

4.4 Os discentes nominados receberão email da SAPIENZA contendo o link de candidatura da

instituição.

4.5. Os discentes nominados deverão realizar a candidatura online na SAPIENZA,

conforme cronograma que compõem este edital.

4.6. A seleção final é de responsabilidade da SAPIENZA, conforme etapas e critérios

descritos na chamada da Instituição, que pode ser acessada clicando aqui.

4.6 O resultado final da seleção da mobilidade para a vaga do Brasil será divulgado, por

e-mail, pela SAPIENZA.

4.3. Se o (a) discente selecionado (a) pela SAPIENZA for da UFG, este (a) deverá

encaminhar ao email editais@sri.ufg.br os documentos suplementares abaixo

mencionados:

a) cópia da Carta de Aceite;

b) cópia das passagens de ida e retorno;

c) cópia do visto – se for o caso;

https://drive.google.com/file/d/1ZgzdjAFNy8NtggfQTWpSxWeRTNVN9M73/view?usp=sharing
mailto:editais@sri.ufg.br


d) cópia do seguro de vida e saúde internacional de ampla cobertura, que inclua

repatriamento, válido no país de destino por todo o período da mobilidade.

4.4. O (a) discente selecionado (a) para a mobilidade deverá apresentar toda a documentação

exigida pela UFG e não poderá realizar o trancamento de matrícula do curso de graduação

ao qual está vinculado antes ou durante a mobilidade.

4.5. A UFG, através de tramitação de processo específico aberto pela SRI, manterá válida a

matrícula do (a) discente, sem a necessidade de inserção de disciplina pelo (a) discente;

5 DA INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO PRELIMINAR NA UFG

5.1. Período de inscrição: até 31 de março de 2022, via formulário de inscrição. Clique aqui

para acessá-lo.

5.2. Documentos a serem anexados ao formulário de inscrição na UFG:

a) Histórico escolar (SIGAA)

b) Contrato de estudos assinado pelo coordenador do curso, com ciência do coordenador

de Internacionalização da Unidade Acadêmica na UFG. 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) Memorando da Coordenação do Curso constando: aprovação da candidatura do

estudante, aprovação da realização da mobilidade na SAPIENZA se for selecionado e

declaração de frequência. 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..

d) Comprovante de conhecimento linguístico do idioma Italiano no nível B2 ou superior,

segundo o Quadro Europeu de Idiomas – obrigatório para os estudantes que

desejarem cursar disciplinas ministradas no idioma italiano. São considerados válidos

os certificados oficiais (CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, CELI –

Certificazione Italiano generale, PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, IT –

Certificato di competenza generale in italiano come língua straniera, CITA/TELC The

European Language certificates and UNIcert) ou certificado emitido pelo Centro de

Línguas ou Faculdade de Letras; OU

e) Comprovante de conhecimento linguístico do idioma Inglês no nível B2 ou superior,

segundo o Quadro Europeu de Idiomas – obrigatório para os estudantes que 1)

desejarem cursar disciplinas ministradas no idioma Inglês ou 2) estudantes que forem

realizar pesquisa relacionada ao trabalho final do curso, cujo tutor aceite orientá-lo em

língua inglesa. Serão considerados válidos os certificados oficiais (TOEFL, IELTS,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOQRRevn7I560bNxyg6BRDQ5w0PqrTEPFRL_HXec49QFP8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOQRRevn7I560bNxyg6BRDQ5w0PqrTEPFRL_HXec49QFP8g/viewform
https://docs.google.com/document/d/1OrvXFtsfAjJeSkcePi5C_JEpQc1MxOnF/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OrvXFtsfAjJeSkcePi5C_JEpQc1MxOnF/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OUM1ro-JMzIApNKYVmoP2CMdQ5ApYQJ-/edit?usp=sharing&ouid=111294521120906778932&rtpof=true&sd=true


Cambridge) ou documentos emitidos pelo Centro de Línguas ou Faculdade de Letras

ou Centros de Língua

f) Declaração da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis da UFG (PRAE) informando a

participação do (a) discente em Programas de assistência estudantil (bolsa para

indígena/quilombola do MEC, bolsa de apoio pedagógico da PRAE, apoio moradia ou

alimentação) se for o caso;

g) Comprovante de ser portador de necessidades especiais, se for o caso.

6.0 DO JULGAMENTO PARA A SELEÇÃO E NOMINAÇÃO PELA UFG

6.1. Na etapa de homologação, realizada pela SRI, será observado o cumprimento dos

requisitos formais do  edital.

6.2. As propostas homologadas e não homologadas serão divulgadas no sítio https://sri.ufg.br/,

conforme o cronograma que é parte deste Edital.

6.3 Do resultado do processo de homologação cabe solicitação de reconsideração, via e- mail

editais.sri@ufg.br, à Diretoria de Mobilidade da SRI.

6.4. Na etapa de avaliação, as inscrições homologadas serão avaliadas pela SRI quanto à

média global, à comprovação da desvantagem socioeconômica e necessidades especiais.

6.5. Do resultado do processo de avaliação cabe solicitação de reconsideração à SRI, via

e-mail editais.sri@ufg.br, dentro do prazo estabelecido no cronograma que é parte deste

Edital.

6.6. O selecionado de cada curso será nominado pela SRI para a SAPIENZA, conforme

cronograma deste edital, para a seleção final da vaga do Brasil para a mobilidade.

6. CRONOGRAMA

Até 31 de março de 2022 ● Inscrição na UFG para seleção preliminar
05 de abril de 2022 ● Divulgação do resultado preliminar da homologação das

inscrições
De 05 a 06 de abril de 2022 ● Período para solicitação de reconsideração da homologação

das inscrições (via email editais.sri@ufg.br)
08 de abril 20 ● Divulgação do resultado final da homologação das inscrições
Até 15 de abril de 2022 ● Nominação dos selecionados pela UFG para a SAPIENZA
Até 30 de abril de 2022 ● Inscrição online na SAPIENZA dos discentes nominados pela

UFG
A ser definido ● Envio de email da SAPIENZA aos aprovados na seleção final
01 de setembro de 2022 ● Início do Programa
28 de fevereiro de 2023 ● Final do Programa

mailto:editais.sri@ufg.br
mailto:editais.sri@ufg.br


7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1. Compete à SRI-UFG selecionar discentes e nominá-los à SAPIENZA.

7.2. O processo de seleção final será coordenado pela SAPIENZA.

7.3. Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail editais.sri@ufg.br ou

WhasAppbussiness.

7.4. Casos omissos serão deliberados pela SRI.

Goiânia, 22  de março de 2022.

Prof.a Dr.a Laís Forti Thomaz

Secretária de Relações Internacionais

SRI/UFG

mailto:editais.sri@ufg.br

