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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 EDITAL SRI  Nº 01/2023 
 MOBILIDADE INTERNACIONAL GRADUAÇÃO AUF 

 PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DE MOBILIDADE ACADÊMICA (PUMA) 

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

 Internacionais  (SRI/UFG),  torna  público  o  presente  Edital  e  convida  os  (as)  discentes  de 
 graduação  a  se  candidatarem  à  pré-seleção  para  mobilidade  internacional  PRESENCIAL  na 

 Universidade  Veracruzana,  México  ,  membro  da  Agência  Universitária  da  Francofonia  (AUF),  em 

 conformidade  com  a  Resolução  CEPEC/UFG  nº  828/2007  ,  com  os  critérios  estabelecidos  neste 

 Edital e com a  Convocatória do Programa PUMA  . 

 1.  OBJETIVO 

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

 UFG para o intercâmbio acadêmico em universidade membro da AUF  ,  com os seguintes objetivos: 

 1.1  Realizar  uma  experiência  de  internacionalização  que  permita  aos/às  estudantes  cursar 

 disciplinas  em  uma  universidade  de  destino  e  as  homologar  nas  suas  universidades  de 

 origem. 

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

 1.3  Promover  uma  francofonia  solidária  entre  as  universidades  da  América  Latina  membros  da 

 AUF,  por  meio  da  participação  dos(as)  bolsistas  do  programa  PUMA  em  eventos  de 

 francofonia e de aprendizagem e difusão da língua francesa. 

 1.4  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. 

 As  informações  sobre  o  Programa  estão  disponíveis  em  https://crula-auf.com/pt/puma-2023/ 

 . 

 2.  DO INTERCÂMBIO 

 2.1  Instituição de destino:  Universidade Veracruzana,  México 

 2.2  Número de vagas:  1 (uma) 

 2.3  Duração  : Um semestre letivo, nos meses de  agosto  a dezembro de 2023  . 
 2.4  Benefícios: 

 a)  A  UFG  concederá  bolsa  auxílio  transporte  para  aquisição  de  passagem  aérea  de  ida  e 

 retorno,  que  será  concedida  por  meio  de  depósito  bancário,  em  conta  nominal,  individual 

 do (a) discente, baseado em orçamentos apresentados pelo selecionado; 

 b)  A  universidade  de  destino  garantirá  alojamento  e  alimentação  pelo  período  do 

 intercâmbio, de acordo com as regras da referida instituição; 
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 c)  A  AUF,  de  acordo  com  a  sua  disponibilidade  orçamentária,  fornecerá  auxílio  único  ao 

 discente  beneficiário  (a),  como  apoio  complementar  para  despesas  relativas  à  sua 

 mobilidade  acadêmica.  O  pagamento  será  realizado  após  chegada  na  instituição  de 

 destino; 

 d)  O  (A)  discente  poderá  realizar  atividades  de  ensino,  pesquisa  e/ou  extensão,  exceto 

 estágios na área de medicina; 

 e)  As  atividades  desenvolvidas  poderão  ser  aproveitadas  para  o  currículo  do  (a)  discente, 

 sendo  a  coordenação  do  curso  responsável  por  determinar  a  equivalência  das 

 atividades  cursadas  com  aprovação  do  discente,  tendo  como  base  o  Plano  de  Atividades 

 e o Projeto Político Pedagógico do curso ao qual o selecionado está vinculado à UFG. 

 2.5  É  obrigação do (a) discente que for selecionado  para a mobilidade na AUF: 

 a)  Cursar  na  universidade  de  destino,  no  mínimo,  três  disciplinas  na  área  de  conhecimento 

 relacionada ao seu curso na UFG; 

 b)  Participar  das  atividades  de  incentivo  à  aprendizagem  do  francês  e  à  francofonia, 

 propostas pela Universidade de destino; 

 c)  Providenciar visto de estudante para o país de destino; 

 d)  Adquirir  seguro  viagem  de  ampla  cobertura,  que  inclua  assistência  médica  e 

 odontológica,  repatriamento  funerário  e  cobertura  para  a  pandemia  COVID  19,  válido  no 

 país  de  destino  por  todo  o  período  da  mobilidade,  considerando  data  de  saída  e  retorno 

 ao solo brasileiro; 

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

 f)  Arcar com despesas pessoais e acadêmicas; 

 g)  Enviar dados bancários para  editais.sri@ufg.br  ; 

 h)  Enviar  à  SRI/UFG  (  editais.sri@ufg.br  )  os  comprovantes  de  embarque  ou  bilhetes  de 

 passagens  de ida e volta, até 30 dias após o retorno ao Brasil; 

 i)  Participar  do  Fórum  de  bolsistas  do  Programa  PUMA  2022-2023  e  em  atividades  à 

 convite da SRI/UFG; 

 j)  O  (A)  discente  que  for  realizar,  também,  a  disciplina  de  estágio  durante  a  mobilidade 

 deverá  entrar  em  contato  com  as  Coordenações  de  Estágio  e  de  Curso  da  sua  Unidade 

 Acadêmica.  Caso  autorizado,  para  a  formalização  dessa  atividade,  providenciar 

 preenchimento  e  assinaturas  do  Termo  de  Compromisso  de  Estágio  .  Clique  aqui  para 

 acessar  o  modelo,  faça  o  download  para  o  preenchimento  com  os  dados  necessários  e 

 salve o documento em pdf para anexá-lo no formulário de inscrição da SRI/UFG. 

 Observação:  Não  será  permitida  a  realização  apenas  da  disciplina  estágio  durante  a 

 mobilidade; 

 k)  O  (A)  discente  selecionado  (a)  deverá  realizar  o  intercâmbio  no  segundo  semestre  de 

 2023,  de  acordo  com  calendário  letivo  da  instituição  de  destino  e,  por  questões 

 orçamentárias, não será permitida a realização da mobilidade em outro período. 

mailto:editais.sri@ufg.br
mailto:editais.sri@ufg.br
https://docs.google.com/document/d/1sw9W5hXd6HuDWpMhi8eIgAFmjASqRyWR/edit


 3.  DO (A) CANDIDATO (A) DISCENTE 

 3.1  São requisitos para a candidatura do (a) discente no presente processo seletivo: 

 a)  Estar  com  matrícula  ativa  em  curso  de  graduação  na  UFG  e  com  frequência  no  segundo 

 semestre de 2022; 

 b)  Não  realizar  trancamento  de  matrícula  desde  o  semestre  da  inscrição  até  a  finalização 

 da mobilidade (2º semestre de 2023); 

 c)  Ter  média  global  igual  ou  superior  a  6,0  (seis)  e  média  relativa  igual  ou  superior  a  0 

 (zero) no momento do processo seletivo deste Edital; 

 d)  Ter  realizado  no  mínimo  50%  (cinquenta  por  cento)  da  integralização  total  do  curso,  no 

 momento da candidatura; 

 e)  Ter conhecimento da língua francesa em nível A2 ou superior; 

 f)  Não  ter  participado  de  intercâmbio  presencial  com  bolsa,  coordenado  ou  mediado  pela 

 SR/UFG; 

 g)  Não ocupar cargo docente na UFG. 

 4.  DA INSCRIÇÃO PARA A PRÉ-SELEÇÃO NA UFG 

 4.1  Período  de  inscrição:  17  de  janeiro  a  24  de  fevereiro  de  2023  ,  via  formulário  de  inscrição. 

 Clique aqui para acessá-lo  . 

 4.2  Documentos  a  serem  anexados  ao  formulário  de  inscrição  na  UFG,  como  um  único 
 arquivo PDF  : 
 a)  Memorando  da  Coordenação  de  Curso  constando:  aprovação  da  candidatura  do 

 discente;  autorização  para  realização  da  mobilidade  no  Programa  Universitário  de 

 Mobilidade  Acadêmica  PUMA  e  declaração  de  frequência.  Clique  aqui  para  acessar  o 

 modelo  ,  faça  o  download  para  o  preenchimento  com  os  dados  necessários  e  salve  o 

 documento em pdf para anexá-lo no formulário de inscrição da SRI/UFG; 

 b)  Comprovante  de  Matrícula,  obtido  no  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades 

 Acadêmicas da UFG (SIGAA); 

 c)  Histórico  acadêmico  obtido  no  SIGAA,  acompanhado  de  tradução  para  o  idioma 

 espanhol; 

 d)  Carta  de  recomendação  de  um  professor  efetivo  da  UFG,  com  informações  sobre  o  perfil 

 e  a  conduta  do  (a)  discente,  escrita  diretamente  no  idioma  espanhol  ou  acompanhado  de 

 tradução para espanhol; 

 e)  Formulário  Información del Postulante  ; 

 f)  Documento  comprobatório  de  conhecimento  de  língua  francesa  em  nível  A2  ou  superior, 

 conforme  exigência  do  Programa  (ver  item  3.1  “e”).  Serão  aceitos  certificados  DELF, 

 TCF  ou  certificado  de  ter  cursado  pelo  menos  1  ano  e  meio  de  língua  francesa  nos 

 últimos cinco anos; 

 g)  Comprovante  de  proficiência  em  língua  espanhola,  caso  possua  (não  obrigatório). 

 Serão  aceitos  certificados  de  proficiência  de  reconhecimento  internacional  OU 
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 documento  comprobatório  de  teste  de  proficiência  em  língua  espanhola  realizado  na 

 UFG, dentro do prazo de validade; 

 h)  Fotografia colorida 3x4, arquivo .jpg ou .png ou .tiff; 

 i)  Cópia  do  passaporte  ou  identidade.  Em  caso  do  (a)  discente  ser  pré-selecionado  (a)  pela 

 UFG,  e  na  inscrição  não  tiver  incluído  a  cópia  do  passaporte  válido,  esta  cópia  deverá 

 ser  encaminhada  à  SRI/UFG,  via  email  editais.sri@ufg.br  ,  até  o  dia  03  de  abril  de  2023, 

 com risco do não cumprimento resultar em desclassificação; 

 j)  Certificado de Vacinação contra COVID-19, abrangendo o mínimo de duas doses. 

 5.  DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 5.1  O  processo  de  pré-seleção  será  coordenado  pela  SRI/UFG  e  realizado  por  uma  banca 

 examinadora  composta  por  um  representante  da  Pró-Reitoria  de  Graduação  (PROGRAD), 

 um  representante  da  SRI/UFG  e  um  coordenador  de  internacionalização,  designada  por 

 portaria da SRI/UFG. 

 5.2  A  Universidade  de  destino  emitirá  a  decisão  final,  aceitando  ou  não  o  (a)  discente 

 pré-selecionado pela SRI/UFG, conforme critérios próprios da instituição. 

 5.3  A  pré-seleção  dos(as)  candidatos(as)  será  realizada  conforme  cronograma  parte  deste 

 Edital (Item 7). 

 5.4  A  nota  final  (NF)  de  cada  candidato,  no  processo  de  pré-seleção  da  UFG,  será  a  soma  da 

 Média  Relativa  e  da  Nota  da  Proficiência  em  língua  espanhola,  obtida  conforme  tabela  a 

 seguir. 

 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO 

 Proficiência equivalente ao nível C2  10 pontos 

 Proficiência equivalente ao nível C1 
 (Equivalente a 8 semestres de estudos no ensino superior.) 

 7 pontos 

 Proficiência equivalente ao nível B2 
 (Equivalente a 6 semestres de estudos no ensino superior.) 

 5 pontos 

 Sem proficiência comprovada ou certificado de proficiência inválido ou 
 nível de proficiência inferior a B2 

 0 

 5.5  Caso  seja  apresentado  mais  de  um  certificado  de  proficiência  em  língua  espanhola,  apenas 

 o certificado de maior valor será considerado para efeitos de pontuação. 

 5.6  Os candidatos serão classificados segundo a ordem decrescente da Nota Final (NF). 

 5.7  Os  candidatos  não  classificados  para  a  vaga  da  instituição  de  destino  comporão  cadastro 

 reserva  deste  edital  para  que,  em  ordem  de  classificação  geral,  possam  preencher  vagas 

 não  preenchidas  e  no  caso  de  surgimento  de  vagas  extras  no  Programa  PUMA,  para  o 

 segundo semestre de 2023, observando-se a alternância de cursos. 

 5.8  Em caso de empate, terá prioridade o (a) discente que apresentar maior carga horária 
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 integralizada, obtida pela SRI/UFG via extrato acadêmico disponível no SIGAA. 

 5.9  Se persistir o empate, o (a) discente (a) mais velho (a) será selecionado (a). 

 5.10  Os  (As)  discentes  que  não  atenderem  aos  requisitos  ou  não  apresentarem  a  documentação 

 necessária serão desclassificados. 

 6.  DO JULGAMENTO PARA A PRÉ-SELEÇÃO UFG 

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

 requisitos formais do  edital. 

 6.2  As  propostas  homologadas  e  não  homologadas  serão  divulgadas  na  página  da  SRI/UFG  na 

 internet (  https://sri.ufg.br/  ), conforme o cronograma  que é parte deste Edital. 

 6.3  Do  resultado  do  processo  de  homologação  cabe  solicitação  de  reconsideração,  que  deverá 

 ser  realizada  via  e-mail  para  (  editais.sri@ufg.br  )  à  Diretoria  de  Mobilidade  da  SRI/UFG,  no 

 período estabelecido no cronograma deste Edital. 

 6.4  Na  etapa  de  avaliação,  as  inscrições  homologadas  serão  avaliadas  pela  banca  examinadora 

 quanto aos critérios de seleção, conforme estabelecido no item 5.0 deste edital. 

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

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

 Edital. 

 7.  CRONOGRAMA 

 Data  Atividade prevista 

 17 de janeiro a 24 de fevereiro de 2023  ●  Inscrição na UFG para pré-seleção 

 08 de março de 2023  ●  Divulgação do resultado preliminar da homologação das inscrições 

 08 a 10 de março de 2023  ●  Período  para  solicitação  de  reconsideração  da  homologação  das  inscrições  (via 
 email editais.sri@ufg.br) 

 15 de março de 2023  ●  Divulgação do resultado final da homologação das inscrições 

 20 de março de 2023  ●  Divulgação do resultado preliminar da pré-seleção da UFG 

 20 a 22 de março de 2023  ●  Período  para  solicitação  de  reconsideração  do  resultado  preliminar  da 
 pré-seleção da UFG (via email editais.sri@ufg.br) 

 27 de março de 2023  ●  Divulgação do resultado final da pré-seleção da UFG 

 03 de abril de 2023  ●  Data  limite  para  envio  de  cópia  de  passaporte  válido  à  SRI/UFG,  daqueles  que 
 não incluiram na inscrição 

 A partir de maio de 2023  ●  Publicação  do  resultado  final  da  seleção  pela  universidade  de  destino 
 (https://sri.ufg.br/) 

 A partir de agosto de 2023  ●  Início da mobilidade presencial 

 Dezembro de 2023  ●  Fórum dos (as) discentes do programa PUMA 2022-2023 
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 8.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 8.1  A  apresentação  da  documentação  original  poderá  ser  solicitada  ao  (a)  discente  a  qualquer 

 momento,  sendo  pressuposta  a  responsabilidade  do  (a)  discente  (a)  quanto  à  veracidade 

 dos documentos . 

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

 Bussiness  . 

 8.3  Casos omissos serão deliberados pela SRI/UFG. 

 Goiânia, 02 de fevereiro de 2023. 

 Prof.a Dr.a Lais Forti Thomaz 
 Secretária de Relações Internacionais 

 SRI/UFG 
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